
EYLtrı. 1981 lllhahlari çıkar, siyasal gazeıedir. 

imam Yahya 
Ağır Hasta Bulunduğundan Sal
tanattan Çekilmek üzere imiş .• 

aBeşistan Geniş imtiyazlar Veriyor! 
8og-' azl.·arın Tahkimine a Almanya'da T" k. Sofy;aki MDli~att M" 

f Manevra Var! ur 1ye- U garıs an U• 

rar Vermekte Haklıyız. VeBuManevraModern b o·· l kM•? 
, • ./ Silihlarla Yapılacak! 03Se atı UZe ece 1. 

Qllnu, Kendi Toprak Egemenliğimiz 
ve Acun Barışı Adına istiyoruz. 

S'!?'}fl 2 Çanakkale JBoğazı .. 
korumaya .mıtaf bir ıiJ*'!. Balbu· ı ._..br ve Almaıaya, gene •Yal• 
ki, alllan iMi ııra•t • .,.u 8ift• .. lkaıfbr. 
tiler ballıyan o eiper, pmdi yıkıl· - Sona 5 inci aayfada -

Bono.ere, 31 (A.A) - Al· 
tıncı Almaa kolordusu Bınovre 
ile Luneburg arHında iki Ey· 
Ullclen bet Eyltlle kadar bGydk 
manenalar yapacaktır. 

Bir resmi bildlrlkte Veraa y 
ancllaomıaındaaberl tik defa 
olarak modem harbın lftzomlo 
kıld*9 ııllAblarla bôyle bir ma· 
nena yıpılacığı kaydedilmek· 
tedlr. 

15 Gnnde 
Satılan üzüm 

---~~--ı~-----

D ı ş Bakanımızla Bulgar Dış Baka· 
nının Mnşterek Bir Diyevi. 

Sofya 30 (A.A) - TGrklye 
l>~ 1ılerl Bakanı doktor Tn-

ray aaaırı baıbaü• --••-- .. 
özel baro ıefl ile dıt Jtlerl 
bakanı M. Köse İHnof. Ro· 
manya, YugoılHya, Y uuanllla• 
To Tftrklye elçileri hınlmd .. 
ıelAmlaomıttır. 

İki dıoabakanı treni• lllu. 
yonda dormaıındın iıtlf•de 

ederek g<Jriltmiloler Ye .. ı 

l,,So da tren Sofya'daa hare· 
ket etmlttir. 

Bulgar dıı itleri bakanı ha· 
dwla kadar Tnf lk Bltdl 

Dan GıGm boreaıınlla eatıo · Ana'• refakat etmek Gıere 
lar çok hararetli olmuıtor. Sofya'dın •yralmııtır. "Tlrklye· 
ftatlertld iyidir On itin ço•ala nln Sof ya elçlıl de hadada 
yakın Cblm 1atılmı1tır. Geçen kadar bak!'na refakat edecektir· 
yal 15 .llulttttn 31 ~it.. lk.1 bıkan .-rdakl gGrDıme· 
kadar 43 bin çunl hQm •· !erinden ıonra INwna mlııere· 
bllililtl 8Q Jll ayni lftlbte TeTfik Rilfdii Ara1 kea 'la atyeYde baluam111larclıt. 

T!f k v ft n T . .. Mblaa CbGm miktarı 58 bin ilk RlfdG Araı bögln IUI - Tarktye ile BaJıirlttan Ha• ur ·c·ı. u 811 eeım çnnldır. Aradı Gnemll bir fark 13,30 da Sof1• RUIDB -gelmlt aındakl dostluk mtlniile'*tl~rl 
Yardir. ve lllalyonda kral :namtn• 'la· - Sona 6 ıncı ~ ..:. 

Mft bat N B ld ? -·-··:-·····-·-~-·-·--·-·-·---·····-·-···-·-·-·-·--·-·-·-·--···-·· ... 
nase 1 e a e. 88.heşıstan 'da Cephane A~ 

Yuna& K9DSOI081l Diyorki: "T4rk· F k H 1 k e- -k -
Yunan EndAıırisi Birbirini Ta- a &t 8Zlr 1 uyu IU.r. 

m&mlıyacakBir şekle konulmalıdır,, 

PanaJlrdaki Y unau pHiyHanaıı göriin6tfi 

AmalUal peaayır* Belea toplamak ıa •• 
mimari 1UaJ ı. karalan Ya· her zlya~J;G 
nan paYlyona ince hk sevkle naile ile mite· 
ıGilenmlt olmaaı Ye Yunanll- Ü bil delt lak 
ttın'da lıtlhaal n imal edilen n 11mlmlyetle 
heroeyln gGllerllebllmeal için el · ele 91erml1 
bdylk emek n b1&1rlıkla ça· olank iki alat 

lıtıldı~nı gGlıermeıl itibarile 
•ayak b'tr idyaretçl ıaaıeH 

Gaıliaiozdeki 20 llkteşrio - Paur Gtloll 
GENEL uFUS SA f iM Gtıondır. 

-._:•yırn, çok geni., tok k.apllil ~ iflÜ" Da ...... 
1 herbiriinbin Jlzenmize CIAfhı yakama IOB ~ 
~ '4zenle yapmamura bailıdlr. Doğru eonu~lar 
I..~ ll~ lfia laepimia Rflclmlz yetdli kadar ÇS• 

-,...._ •e qriiilialıyas. 

\'anan General ha fasla gealw· 
koneolom M. lemeelnl temen· 

Viri11k.ia nl etmektedir. 
Pulyonan ba kadar gClsel 

laasarlanmaaında mani fak ol· 
dugunu açıkça ıBylemek lıtedl· 

ıımlı ıelnfmh ~ llDUI geaeril 
konıoloıa M. E. Vııakıll' dan 
bir maharrlrlmW "kGDdöllakla 
ziyaret etmlı be keadltll• ~Gr· 
kiye • Yonanlttan tecim mG· 
aaıebilderl laaktüadla 'g6rlf· - ... , ... ,.... _ 

ltalyao'lar Ingiliz'lere Dnşmanlık Atfediyorlar ve 
Eritre'ye 

Adlı~~ 30 (A.A) - Ha· 
beılıtan ıoratb çe'fenlerlnde 
b•ır hakluadakt Gmlder glt·gl· 
de 11almı'\tıchr. Uloı -:lhıipUole 
•••ta basırlnmaktltdır. Ancak 
cephanenin tlkeaecegiıidtm kor· 
kayorlar. Bununla beraber yilk· 
eek ,_,.lalatü 11pılacakıyipraı0 

malt BH8fına çok gChcplllyor. 

İmpantoraa etraftlidakller 
~arp tiaıra'dıttn aonra daha 
kolay cephane elde edileceği 

Tayyareler Gönderiyorlar .• 

-
kanaıtındadırlar. Yalaıı harb 
için lazumlo olan bir milyar 
kurunun naaıl ôdeneceğl dGtG· 
nGIClyor. Bir meydın muhare· 
beılyaplldığı ttıkdlrde bugtln 

M. Mauolini Ye M. Laval 

eldeki eephıne ancak Qç glıı Londra 81 {A.A) - il. 
ıQrebilecek derecededir. Eden alaıln IGllyeted nn1e• 

- ---------=====-==========--- --- ylnla :t eyldWekt loplanl'itilitı 

y arışlan verlleeek rapora lııaıırlRnalı· Donka Şarpi 

1 ukanda eolda Demir Tmgad Tor.kiye biriaeiliğiııi ıbrken, &ağda ılaakem 
heyeti, apllda tolda prpiler birinci fllllandrayı d6ıaederka, 

utda glmrük mot6rihıde eeyirciler .. 

- Yamı 2 iaci Jlade -

taaır. Bu npor Eden .. l.a•al 
görütmealndea IOlln dejlteld• 
lecekttr. 

Loncln 99Yenlerl OıtaMe'R 
logllıere ile Fraannf. mit' 
terek bir rapot termelerlal 
dllemekledlr. 
·Yeni uker 1evta;a111 

Nepoll, 81 (A.&) - TneN 
npurlle lreaaa 8Çak gemM 
aaker, barb le•Hımı n bit fi* 
uç.klan 41oğa Afrika'...-. t• 
tGrmek lnre banU. IMeket 
etmlıtlr• 

Taymlı te Ne•• Olronlettt 
gazetelerinin Bolsano blldhfll 
hakkındaki )'Hılanacla ...... 
den lttılya• pseNa.I ini ,. 
ıılann aç1k ôlilrR lltm..._ 

-Soa• a..a , .... _ 



marlyet ılıaında 
ıtlel bir USren yı· 
pılmııtır. Bu tô· 
rende Sa Bıkı· 
aı General KA· 
sım l>salp ile 
eaylavlır ve e •. 
kanlıklar ileri 
gelenleri ile bir· 
ook generaller, 
dbaylır ve Çin, 
Afgan elçllerlle onblnlerce bılk 
balaanyordu. 

TGrene, ılındı balanın kıtı· 
lana tlmkomutan General M. 
Kemıl tarafından yıpılan tef· 
dıle h1tlumıı ve onu erldolllı: 
martı ve en genç 1Gbayl1rdın 
Nuri ile han karama ıdına 
doktor Lgıp'ın ıöylevlerl takip 
etmlotlr. 

Soa olank da General M. 
Kemal bu bClyGk gftotln ytlk· 
tek ehemmiyetini anlatın bir 
llGylev vermlı ve ondan ıonn 
geçit reıml yıpılmııtır. Binlerce 
hılkıa ıtlrekll •lkıılarlle taldb 
ettikleri ba geçit resmine pi· 
yada, ılnrl ve topça kıtal•· 
nndaD baıka havı karamu 
rırkkaıa tılebelerl kıtılmıı· 

lardır. Bir hua f lloıu da alan 
bert.de ıkrobatlk hareketleri 
yapmıfbr. Gece her taraf elek· 
llrlklerle aydınlaatDıı ve ıilel 
katılan halkın da katalmulle 
fener alaylan yapılmıfbr. 

Anlan, 80 ( A.A ) - An· 
kara ba akflm, aayılı gecele· 
rlnden blrlıaf daha yıııdı. 

GCladb camarlyet ılanında 
yapılan geçit reamlnden eonra 
eehrln aaa yollınnı taklb ede· 1 

rek kaılalanaa dônen ve geç· 
d~ yollar boyanca blrlkmlı 
olan halkın içten ılkıılaril" 

karplaau ılel kıt'alann bu 
~ee yıpmıı oldukları fener 
alayı da giladflıktl tnıhGıat 

deAerlade idi. Bııtan baıa elek· 
drlkleıle donınmıı olan Auka· 
n'nıa ana yollınna bir kat 
daha ıydınhk katın bu fener 
alayını binlerce Ankara'b taklb 
etmlı ve hGtftn ıehlr geç n· 
kitlere kadar bu atkala gtlnG 
ghtl katlamıkta devam et· 
miıdr. Denllebllir ld Ankara 
IJa baycık gftnG ha yıl her ... 
mankladu daha artılr olarak 
kntlımıttır. Bir taraf ıın Balk· 
evlaln bagOnCln ytlkıek değe· 
rfnl gGetermek için bazırlıdığı 
gealı program yanında Ankara 
ndyoea da programını gene bu 
amacı gGden ıGylev ve diğer 

lllr Ye mbllı: parçaluına h11 
retmlftir. 

Ankara, 30 (A.A) - An.kırı 
Balkevl 80 A~mtoı bflydk utku 
baynmı mlnuebetlle bagftn 
Balkevl, uloalannda ar adam. 
.lanmısua ba atka ile UcW eaer· 

" 

Aokıra'dıki Abide.1 . 
ranı bir ırayı toplıy1T1k bir 
atka plutlk ır eergfıl ıçmııtır. 
YGze yıkın tıblo Ye heykelin 

gG11terlldlgt bu eerglyl binlerce 
hallı: bGyGlı: bir alUı ile cez· 
mektedlr. Sergi 10 Eyltlle kı· 
dar açık ve herkeıe eerbeıttlr. 

Ankara Halkevl ıynl zaman· 
da ha ıkpmdan baıhyırak dört 

gece birbiri ardınca gôeterllecek 
olan bir mllamere proğrımı 

h111rlam11tar. Comar baıbnhğı 
f lmrmonlk orlı:eatruının lı:onee· 

rlnden ıonra bir tayyare plyeal 
oynanacak ve nihayet ordu 
merkeılnce hasırlının 30 Ağaı· 
toı utkusu filmi gôeterllecektlr. 
Bu fHlm ıynl samanda bu ak· 
ıamdın bııhyarık bir hıftı 

milddetle Hallı:evl bfttçeılnde 
de gGıterllecektlr. Diğer taraftan 
Ankara ndyoıbnda da Halk ... vl 
baıkan ve ftyeıl tarafındın bu 
kutla gtlnlerln Gnemlal anlatın 
ıGylnler verilecektir. 

Türk Göçmenlerinden Vergi 
mıyacak, Kolaylıklar (;österilecek 

Bükreş, 30 (A.A) - Anıdolo ajaosınlD Gzel ıytarı bildiriyor: 
Nazırlar mecllıi T4rlı: göçmenlerinin ını yurda giderken her 

tilrlıl vngiden muaf ıotulmalarını ve kendilerlle beraber götGre· 
ceklerl parı, mal ve evlerine veya çlftlllderlne IAzım olın hıy· 
vanıtın ihracı için milli bankaca mtleaade almalarına karar ver· 
diğiol bugftnktl Romen gazeteleri y11maktadır. 

Rusya ·• Amerik:ı Müna
sebatı Bozuluyor Mu? 

Japonya'nın da Yakında Rusya'yı 
Protesto Edeceği Söyleniyor. 

İatınbol, 31 (Özel) - Amerika hGkt\mfltl geçenlerde yedinci 
komGnlıtlerln mukarreratını memleketin dıbtlt iılertne filen 
tecavb addettiği için Sovyet Rmya'yı protesto etmlıd. 

Londra elyıııi mehafllinln Vaılngton'daa aldıgt maldmata gGre 
bu proteJto yGzClnden Amerika · Sovyet'ler ılyasl mDnuebetle· 
rlnln kesllmeal lhtlmıl içindedir. 

1.taabal, 31 (ôzel)- Londra mehdili japoa hdkt\metlnla de 
ayni makaad Te hedef dahilinde Sovyet Rmya'ya bir nota Te 

protesto verece~lnl hıber ılmııtıa. 
Japonya hGkt\metl 25 temmuzdan 30 ığmtou kadar ılTen 

yedinci komflnlıtlerla kongreıl mukarrentını jıpon amelealne 
filen htıkClm etmeye matuf bir fa1llyet ol1rık eaymıktadır. 

Habeş imparatorunun 
Gizli Bir Mukavelesi •. 

~~~~~·---ı~~~~~ --~----~~~ 

Dost Roman- Bu Mukavele ile Bir Ingiliz • Ameri-
ya'oın Cemilesi kan Konsorsiyomuna Keşif ve 

BGkreı, 80 (A.A) - Ana· J ) K kk V ·ıd• 
dola ıjınıının Gıel aytan bil· Ş etme a ) eri 1 •• 
diriyor : 

TClrklye elçlıl Saphl Tınn· 
Gver · bııbakıa B. Tıtareako 
tar.tından kabul edJlmlıtlr. Ve 
Tarlı: gGçmenlerlne ıit hClUln 
meı'eleler hakkındı kendlılle 

gGrOımflıtflr. 

Romanya'daki 
Alacağımız 

8Gkreı, 30 (A.A) - Ana· 
dola Ajınsının özel aytırınd.u: 

Prenzentol gazetealne göre 
milli bankanın Tilrklye tflccn· 
farına borçlu olduğa 25 mil· 
yonluk dpvlae mokıbll Tar. 
kiye hflkQmetl lııedl~I takdirde 
ıyal kıymette kereste verilme· 
11lne Ujlr kereste tOccarl111 
birliği tarafından kırar veril· 
mlştlr. 

Yeni Bir Tayyare 
Berlln, 30 (A.A) - Tıyya· 

nci Duenbll pervaneal ln11n 
kan;ulle tahrik edilen bir oçık 
ile Frankfurt yakınında Rebı· 

tok alınını bir metre yflkeek· 
ten 195 metre meufe katet 

·-·--Londra 31 ( A.A ) - New Tuana gGllnCla lmtlyım ve 
Chronfcle g11eteılnla Adlı· kontrolu hakkında da önemli 
Ababa ayları Bıbeı lmpara. görGımeler ıJıpalmakta oldata· 
torunun dCla lnglllz·Amerlkan ğuna ve Kıhlre ile Londraaıa 
konserelyoma ile son derece bu tetebblle on milyon Un 
gizil ol1rık bir mukavele yıp· ıermaye koyacaklınnı yu· 
tı!• ve bu koaeorııiyomı Har· maktad1r. 
rarda ketf lyıt ve leletme hık· ,----
ları verdiğini b11d1ımekıed1r. Sforça· 

Dıtl Telgraf gazetesi bu hı· nın Karısı •• 
beri aynen vermekle beraber 
Londra'da bulanın fJnınsel 

gr.rop namını mokneleyt Roc· 
ketinin imza edeceğini tasrih 
etmektedir. 

İmparııoalak topraklanaın 
yınaındau f11laıına ıımll o!ın 

bu lmtlyas 75 yıl için veril· 
mlıtlr, Ve lmtly11lı verilen 
bGlg., kuzey Erltre ııaırların· 
dan Hını nehrine kadar usan· 
maktadır. 

İmtlyas, gdneyde Rodolf 
gGldne ulıııa ve orada Kenya 
ıınınn• dayının bir doğra 

hatla ınurlanmıktadır. K.onıor· 
ılyom ıomıllye aloıao bir 
Plpellne demir boru daıeye· 
cektlr. Bu tee on milyon lira 

eermaye koadala 167leamelı:tedlr. 

Tulon Şehrinde lJldft 
İstanbul, 31 (l>zel) - İtalJa 

ricalinden ve •bık İtalya bari· 
clye aamrlanndaa Koat Sfort1· 
nıo reflkaaı Franıa'da Talon'da 
Glmflıtftr. 

Kont Sforçe, İtılya'dıld ha· 
llhazır idare ıleyhtularındaa· 
dır; bu sebeple ltılya'daa ha· 
rlçte yaıımıktıdır. 

Belçika Kralı 
TeessO.rftnden 
Deli Gibi Geziyor. 

İıtanbal, 31 (l>sel) - Bel· 
çlkı knh, kraliçenin 616m6n· 
dea fevkaltde mlteelllıdlr. 

İttaabul, 31 (l>ıel) - Ro· 
mıncı Baeeyln Rahmt'nln, mln· 
hıl 11ylnlıklardın birine par
tice namzet göııerUeceğt eGyle· 
nlyor. 

Namık lsmail 
Kalp Sektesinden öldfl 

İıtanbal, aı (Özel) - Gtı· 
sel eaa'atlar akademlıl direk· 
tôrü Namık Lmall, Kadı.koy 
nporaada kalp dormU1adan 
6lmattyr. 

Arnavutluk'ta 

Tiran, 31 (A.A) - Son ı .. 
yan hAdlıeıl dolayıılle Fled 
hakyerl 4 ~Utlm, 23 m6ebbel 
kflrek ve 11 ylrmlblr yıl hıpll 
ceauı vermlttlr. 

Bakır Kazimi 
Perşembe GOntl 
Aokara'da Bulunacak 

Ankara, 31 (Ôael) - lıd 
dıı lılerl bılı:anı Bıkar K.blml. 

GnClmDıdekl Pertembe gGaO 
Aakıra'ya gelecek ve uıa.ıar 

karumauda dılml tlye balaıa• 

mııı hueblle, kurumun topla•· 

tıeına lıtlrak eylemek b.,19 
İstanbul yollle Cenevre'ye gide• 
cektlr. 

Dftokfl Şarpi Yarışları 

Istanbul'dan Demir Tur
gud Birinciliği Aldı. 

Refik önde Giderken Bir Kaza Ge· 
çirdi ve Yarıştan Ayrıldı. 

Tdrklye yelken blrlnelllkle· 
rlne dCln de Kırıı yıka ıahllle · 
rinde denm edllmlıdr. 

SHt 15,10 da Uyanık gemi· 
ahıln bir ı,aretl ile ıtarodaa 

hareket eden aiti prpl, önde 
Demir Turgad (l.tanbal) ol· 
dola halde birinci .. mandraya 
dolra llerlemeıe bııladılar. 

Demir Targod'un prplıl, yel· 
kenlnla ipek olmuı but.bile 
oreaya daha iyi gltmlı ve ilk 
flmaadrayı nklblerladen iki 
yls metre kadar evvel dGn· 
mGıtClr. Refik (lamlr) ile Şeref 
( İstanbul ) ayni .. maadn~ 
borda bordaya d6nmGıler, fa· 
kat Refik papuıaa giderken 
hem Şeref'I ve bem de lklytls 
metre Gnde gldea Demir Tar· 
ıad'a geçmlı, ikinci ........ 
rayı blrlncllilı:le d6amlf&lr. 

Şarpller kala •oltalarla ilk 
tara lkmıl etmek ti.sere iken, 

Reflk'la bir volta eaauında 

dflmeni lgnelerl ile birlikte 

kopmuı ve beylik bir tehlike 
atlatmı1t1r. Derhal romorkôrler 

lmd8da ko .. rak kuuede 11r· 
piyi yedekllyerek hakem moto· 
rtıae getlrmlılerdlr. 

t.ıaaballalınn en kunetl 
rakibi olan Reflk'la ba ıoretle 
yanttaa ayrılmuı ~llbı• 
Şeref 'la çok itine yanmıı Ye 

ikinci tarda Demir Targad'a 
da bir hayli gecmlıdr. İkinci tu
da lıe atardın çok yılı:ınlanna 

kadar birinci olaaak gele.n Şe· 
ref, yDlıt bir manevradan 
sonra blrlnctll~I kıybetmlı, 
dıha ytlkeek giden Demir Tar· 
gad; yarııı, yarım dakika farkla 
ve birincilikle bltlrmlıtlr. 

Db yıpılan yanılarda rekor 
birincide 1 Nıt 29 dakika 52 
lalalye, ikincide 1 uaı 30 da· 

gCl.n dGrdlnctl gelen Rlfat dlll 
GçtlacCl.IOğCl almıtbr. 

Bu vulyete nıuna Demlt 
Targad 1 .. 1 yarıtta da birincilik 
kuDdıgı için Tftrklye yelke• 
blrlnclıl olmaıtur. BugGn 1•· 
pılacak yarıılarda Şeref ikinci• 
Uğl mahafau edebWr •efl 
blrlncl geleblllree Terkiye rel· 
ken lklaclll olacaktır, 

İki yantta lftPlclledn al· 
dıklın puvın adedi 111dur: 

Demir Targud ( Ltanbal ). 
238, Şeref ( lıtal'bal ) 146, 
Rlfıt (lsmlr) 22, Ref lk (lamlı) 
16, Sadi (latanbal) 6. 

Bagdn yantlana aoaoacuı• 

yıpılacaktır. Şırplcllerln baglbl 
yarqlar biter bltmes S.karJ• 
vapura ile 1atanbal'a gitmeleri 
muhtemeldir. Haber aldı&ıau" 
göre Demir Targud bapkl 
yanılan glrmlyeeekdr. 

Iran 
Sefarethanesi Mas 
lahatgQzarı Şeh

rimizde •• 
lnn eefarethıned mulıb91• 

gtlsın lafendlyan, d6n İltall' 
bul'dan tehrlmlse gelmlt ye 
geceleyin nanay ıra gf deJ'ek 
İran pavlyonanda bir mtlddel 
meıgul olmuıtar. llMlabı1gO· 
sar, yarın eklıpretle Ankar•Y' 
gidecektir. 

İran'ın, pıaayınmıaa lıtirakl 
mlnasebedle İran konıoloeloğCI 
bu akıam İımlrpılaa'ıa 20 ld· 
tllllı: bir tôlen vr.recektlr. 

Kız San 'at EnstitnsO 
Şehrimi• Kıs San'at ea11ttt• 

ıbde talebe kıyıt Te .kab 
maameledne denm edil~ 
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•e Köpekler. Tilrkiye'den Ay- Panayırı Gezenlerin Sa- inekhane Yapı· 
30 Ağoııtos ganü bilyük or· 

411aıu., tanlı, oeref 11, dimdik 
•e aslanca geçiyordu. l'lr de 
ile göreyim: 
Mafreıelerden birinin peıl· 

"ra iki ılyıh köpek de ytıril· 
1or ve yıolarıadıo hiç ayrıl· 
"17or. 

Bir arkadıoım; 

- Bunlar ·dedi· garnizon· 
ltrdı aıkerlerlmlzlo beıledlk· 
lerı köpeklerdir. Merasimde de 
"kerlerln ardı ııra geltyorlar. 

Köpeklere baktım, baktım da 
'-baıetll Süleyman Nazil 1 hı· 
lerlıdım. O, liöpeklerln en bl. 
tl1acı dostu ve müdaf il idi.. 
lapeldere .kartı yapılan hık· 
11•lıklara isyan ederdi. 

Bıkkı d• nr: 

Köpf'k kadar ekmeğine, itine, 
111rdun• eadık olamıyın oe 
bedbahtlar vardır? lo1anlık mer· 
lebeslne çıkmıd•n hiç olmaz11 
bir köpeğin Hdıkat ve vefasına 
Jlreklerlne, dımarl1rına soka· 
bUıelerdl. Bo köpekler, yldik· 
lert bir lokma ekmeği nren· 
lerf11 peşi ıır1, uzak yıkın yer· 
lerden boralara kadar gelmlıler; 
~arın ardı·111rı, durmadın dJn. 

lbeden yftrlyorlar. 

lderhom TokacU zade Şekib; 
- E11ekllk ıh, etŞekllk ıh, 

tttekUk! 

~ Derdi. Bir çok loeaoların 
Gpek kıdır meziyetli olama· 

1•tlırına bakarak; 

- Köpeklik ıh, knpekllk 
•b, köpeklik!. 

Dememek mftmküo mtidftr?. 

1 
Da ıadık ve vefaUr mah· 

6klır geçip gittikten sonra 
:•erclolerde uçuruldu. Onlar 
~ • o rengArenk, gazel ve cici 
~tlır dı kafesinden fırlıyıncı, 
lr ~"'en birbirine ıokoldular. 
~atlarını çırptılar ve han· 
lld.lar. 

lınımdıkl arkıdıe; 
- Bunlar da · Dedi garnl· 

"-• gldl1oılar! 
ı._ loılar yokıeldller, biraz do· 
~ıltr ve ıonra yuvalarını 
""'ll'q kaybolup gittiler. 

~ beylnetı, kftçClcGk kuı· 
Ilı ki yuva ıtkı dı beni otın· 
tt~dı. Gene lçlmlıde ne serse· 
lıt r •ardır ki, yuvılın onlara 
~t cehennem gelir. Yuvılır1D· 
~ dumanlı bıtlarının bfttGn 

llk ve Hgınhğıoı kusarl&f. 

ı.ı .. 8tanlar, ne bir köpek, ne 
t gChercln olabllmi~lerdir. 

._:ııılban kı11rı~ı onların he· 
1111dır. Çimdiğin bo çeeldl 

flltlt 
• lbu, demeyin.. Elbette olur 
~ t birkaç ga Yerclnle bir 1 ki 

~ ~P .. ~ln hını verdiği llbımı, 
lif L 

• .. tarı Hğn olanlar. okut "•\ . ı terim. 

ı ~lllıy•rn• ııhri ·!:fo ck saz, an· 
•ttı. , Y•n11 davul ~u roı · azdır 
Qı'bı, her n" lsı ! 
"'-.___ Çimdik 

Şaraplık flzOmler 

g~"khler (lnblıarlar) yönel 
'bfe ftç gOnde 50 bin kilo 
4~ leı ftzamo eahn almıetar. 
~•n OzOmler lmalAthanede 
~ •n taraba tıhvU edilmek· 
~it, Misket ılımına denm 
\ 1ecektlr. Şaraplık çekirdek· 
~l Gıtımden elmdlye kadar 

5 bin kilo eahn ahnmıetar. 

rılmak isti yenler 140 B. . B ld lacak Çiftlik 
Bunları;·;iaİ ve yısı illi U U. Torhalı'd:··ı:ıe. -
Mnlklerinin Tasfiye Burada Bazı Paviyon Sahipleri nilen çiftliğin 
Kararnamesi Gelmiştir S Ald l Bulunacağı San ılı yor 

Baıka memleketlere hicret 
edenlerin Tdrktyedekl mal ve 
mftlklerlnln tıef lyeıf netlceelnde 
elde edecekleri para ve eerma· 
yelerlnlo dıeırıya ne ıekllde ve 
De gibi eartlara göre tranııfer 

edilebileceği hakkındaki 11 
sıyıh kımblyo kararnımeılne 

bağlı ihtiyaç llıteıt değlotlrll· 
mletlr. 

İç bakanhktau; Bakanlar 
kurulunca onıylınan 3070 

iyi iparişler ı ar. 
Evelld geceye kadar panı· hılk gelmektedir. Banlar ayni 

yırı ıfyıret edenlerin 11yı11ı zamandı panayırı dı görmek 
114,794 kletyl bulmuıştur. Gzere geliyorlar. Sını, K.ayıerl 
Dftnkft zlyaretçllerln 111y111 bu· ve bauA Ankara 'fe Trabzon· 
gGn belli olıcıktar. Yokaııdıkl dın pınaymmızı görmeğe ge· 
Hyı panayır gişelerinde Htıl· len teclmerler pekçoktur. Pa· 
mış olan bilet hesabına g~re· oayırda tam 174. pavlyon vardır. 
dlr. Ayrıcı eerbeıt dobollye Panıyır 11 Eylftldc kapana 
il ı 

1 1 
d 1 1 cıktır. Panıyıra fotlrak eden 

e g r p z yaret e en er n ıa· teclmerlerlmlzle mileıseselerl· 
y111 banda dıhll değildir. Tıb· , J J 1 i kı d 

mız y ı ıı ver t yapmı ı ır· 
mini olarak bo ıektldekl ziya· 1 İ lll d l bl L u. ç er en ge en rçoa. 

••• 
İkinci beı yıllık eanayl pro· 

gramımısda 1 hayvan clnılerlnln 
ve lıtlh11lAtının ıalAhı e1111 
Tardır. Boaun için 1smlr'de 
blylk bir inekhane ıealıl dd· 
tftntllmektedlr. inekhane için 
lzmlr'la mtlnaelb bir yerinde 
bfty6k ve lhım olacağı hak· 
kında çayırı bulunan bir çU tllk 
aranmHı hlldlrilmlıtl. Böyle 
bir çlf tllğlu Torbalı ilçesinde 
mevcud oldo~u aolatılmııtır. 

Torbalı'dan malumat isten· 11yıh kararname llbayhğa gel· 
mlştlr. 

Bo kararnameye göre bıoka 
bir memlekette yerleımek Gzere 
Tilrklye'yl terkedecek olanların 

mittir. teclmerler bazı pnlyoo 11blp 
lerlne ıf parltler vermlılerdlr. 8 

ılyaret etmlı olanların mlkda Panıymn de91m' edeceği OD nyok 

retçilerin 11y111 dı 25000 tu· 
tır&a dokoı gOode panayırı 

mıllırının eatıolarındın mtlte· 
vellld parıları için verilecek 
dövizler bankalardı bloke edl· 
lecektlr. Bo dövizler eıkl hft· 
kftmlerde tamamlle bıııka bir 
şekilde muameleye tAbl toto· 

rının 140 bini bular. bir gOn içinde yeni ve birçok E k f ff 
9 Eylul Kurtolut bayramı hlerlo daha yapılıetğt ınlıeıl V 8 ali 

_m_a_n•_•_eb_"_t_ll_e _ı_zm=lr='e==p=ek=ç=o=k==m=ı=k=ta=d=ır=.==-------ıQstençi inşaata 
Hemen Başlıyacaktır. 

lacaktır . 

Kaybolan 
Koçak Çocuklar An

nelerine Teslim Edildi. 

Evelkf gece pıoıyır yerinde 
kftçilk çocuklardın 25 yıuu 
kaybolmuı ve bunların hepsi, 
panayır komlteıine getirilerek 
panayır radyoıılle ını n bıba 

larının lelmlerl ıöylemlt -ve bir 
miiddet ıonra ınnelerl gelmlo, 
çocuklarını almıştır. 

Hava Bavramı .. 
Bnı bayramı bet gtln stlre· 

cektlr. Bogtln ftçftncG gftnGdar. 
Bo manıııebetle batan poatıne · 

terde Hın kurumomuzı yar· 
dım pullar kullınılmıkıadır. 

Poıtı1 pulundan bıtka mektup 
tara ayrıca hın kurumuna yar· 
dım pulu da yıpıetarılıyor. 

Dıvarın 

Yaptırılması LAzım. 
Memdohlye mahallesinde har · 

dakçı ıokeğ1Dda Urayca vaktlle 
yıptırılmıı olan yın lstloıd 

davarı birçok yerlerinden yıkıl· 
mıttar. Kaldırımdı pek diktir. 
Aldığımız bir mektupta Urayın 
dıvarı ve kıldmmı yeniden 
yaphrmaaı lıteomektedlr. Mee'e 
leyi şarbaylığın eözft öolne 
koruz. 

Kızıl çullu. Alanına 
Su Getiriliyor .. 

Ağamemnun Ilıcası Sularının ln
ciraltına Akıdılması DOşOOlilyor. 

'.' Ôzel beıablar dlrektörlGğü tiirlil .konförG bul bir otel 
Kızılçullodı ıtkoıuıu alınanda yaptmlmaııı tlt'anur etmekte· 
yeni birçok lnıaat ve onarma. dlr. Bouda zaten gdztl bir 
far yapmııtır. Şimdi alanı te· plAj vardır. Balçova köyft de 
mlz içme ııuyil getlrllmeal için zaten gittikçe bftyilmekte ve 
tealsıt yapılmaktadır. 1011yı doğro yıyalmıktıdır. 

Özel heB1bl1r dlrektörlftğti; Borayı elektlrlkll tramvay da 
uzahldı2iı taktirde loclraltı Is. 

Ağımemnun ılıcalarının dı mo "' mlr'in en gazel bir eğlence 
dern bl\' te~ le ıokulması için ve ıa~lak yeri olacaktır. Bu 
ııolırın demir borularla fennlğ meı'ele Gzerlude etGdlet yapdı· 

bir şekilde İnclraltı'oı akıdıl · yor. Yakmdı h11ırlanıcık olın 
masmı ve orada yeni ve her npor llbaylığa verilecektir. 

Değirmendere' de 
med'cik Anıtı ve 

Meh
Park. 

~~~~~~---.... ~~~~~~~-
Oon ilbay Fazlı Goleç'in Başkanlı-

ğında Törenle Açıldı. 
'.' Değlrmenderelller kamunda ldareılode köy1Go4o herteyden 

bayak hnullu bir pırt Ue ftıtün tutulduAonu le dalma 
bir Mehmedclk ınuı TGcudı refahı ulaşmaeı dfttOndldGğGnG 
getlrmlşlerdl. Anıt ile huozlo sôylGyerek alkıtlanmııtır. Anıta 
parkın açım töreni dan yıkın çelenkler konduktan ıonra ba· 
köylOlerln de lştlraklle pırlak vos açılmıt n hnuH ilk ıu 
bir şekilde yıpılmıttır. Açını akıtılmıotar. Bundan ııonra hın · 

çiçek Aşısı törenine ilbay Faslı Galeç donun çaldığı uloııal hınlırlı 
BHı koyun eOrOlerl Hh•p başkanlık etmiştir. Törene ıaat oyanlar oynaumıt, hın kuru· 

lerl hıyvanlarıodı haetalık ol· onalhda 1zmh'den giden birçok mu ad•oa bir zat bir aöyln 
madığı halde vaki ıuretile hay· konukların önande batlın · vermletlr. Dtğlrmenderenln dan 
unlarına çiçek ışııı yephrmalr mıştır. pazarı idi. Kamonda pelı:çok 
ht,.m,.kt,.dfr. Önce Tarım Rı Ônce alındaki direğe bayrak hılk vardı. Gece de hılk ba· 
Lanlıgı bu tekilde ıtı yapılma çekilmiş, ıonra Seferlhlsu'dan ytl.k tenUlı:lu yapmıttır. Saat 

20 de Seferlhlur Gençler bir· 
m1&1ua blldtrmltti. Baytar dl· gelmiş olH Gençler Birliği 

reLlö rıo11rn.., bftere .... , kabuk b d 1 fLJAl 1 llğl temsil kolu tarafından Mut • eu ...., an oeu et • il martını oa • 
yapmıyao ııeıomlO çiçek •11111 mışbr. Saygı ile dinlenen bu yıldırım plyeıl temıll edllmJt 
tabiklode mabıur bulonmıdı · muştan ıonra sekls kltlllk ve gençlerin muTaffaklyetlerl 

halk tarafındın ıftrelrle allnt 
ğmı ve bunun için mfbHde bekçi mGfrezeııl tarafından hı· 

Yerllmeetnl iııtemıttlr. vaya bir el ıllAb ıhlmıo, onun· 

Yeni Neşriyat: co comurlyet martı bandonun 
dı lotlraklle bir ağızdan ıöy· 

HaYacılık ve Spor leomtotlr. Kımunbay tıra · 
Bu kıymetli mecmuanın ıon fınd•n bir ıöylev verllmlt, 

a.yıııdı çok nefis olarmk ıeç. Seferihisar Gençler Birliği, 

me yazı n resimlerle çıkmıttır. namını şarbıy kartılık nrmlt, 
Havacılığa ve spora merakı ondao ıonra Ubıy Fazlı GGlec 

olanlara bu kıymetli mecmu· çok değerli bir ıöyln lradet· 

lanmıttır. 

Bekçiyi Tahkir 

Keçecilerde Emine eokağında 
Mehmed oğlu .Faslı tlphell 
•aslyette eokıklırdı dolıtırken 
bekçi Hsern oğlu H4ııeyln kim 
olduğunu eormut. Bunı kı11n 

' Fazla bekçiye hGcum ederek 
ılltbını alm•ğa çahotığıadın 

yıkalanmıttırl 

Muarhkbıttnda yaptırılacak 
olan bftytlk E•kaf hali o in f nt•· 
sına yakındı Gıtencl (Mftteabbh) 
tarafındın bıtlanacaktır. Bal 
52 bin liraya çıkacaktır. 

Üstenci ile EYkaf direktör· 
lilğft ıraııodı mukavele imza 
ve feıtl edllmlttlr. Dokuz ıy 

ııonra halin loıaaa bltmlt olı· 
caktır. 

Bulgurca Köyün
de Bir Vak'a Oldu 
Kadın YDzflnden Bir 

Kişi öldllrOlflyordu •• 

E.elkt gece Cumaovaıı ka· 
muounon (Nahiyesinin) Bulgur· 
ca köyft yakınında Paıazıde 

Halll'fn tatftn tarl11ındı bir 
vak'a olmuıtur. Ba tarlada ça· 
lıt1n eırlı:i Kar11ğıçh Bedir 
o~lu B"klr, ayni tırlıda çılı· 

eın Bayındır'h Mebmed'lo ka · 
nıına tecn411 etmlttlr. Meh· 
med tıbancaeını çekerek Beki· 
rln ilıerlne ôldlrmek mıklı · 

dile iki ~l ıllAh atmıt lee de 
korıonlar Beklr'e nıtlımımıı· 
tır. Bekir korkarak kaçmıttır. 
Mehmed ıllAhtle tutulmuttur. 
Jandarmalar, Beklr'f ıaklb 

ederek yakalamıtlardar. 

Bayındır' da 
Bir Kıya Oldu 
Kadın Y flzftnden Ka

ranfil; llalid'i öldflrdO 

Bıyınd1r'ın Hacı Beolr ma· 
halleılnde Yanık kıHk çıyı · 

rında bir vak'a olmuştur. Tıllb 
oğlu Kıarınf il ile Sılib oğlu 
Halid anıında bir kadın ytl· 
zinden kıeklnçhk 11lk11Ue 
kavga çıkmıo, Karanf il tabanca 
kurııonlle Balld'l ağır ıurette 

yar1lım,11tır. Yaralı; hıstah•· 
nede ölmtlşlftr. Kıtll tutul· 
maıtar. 

Eve Girmek 

Etrefpaea'da İkinci çıkmazda 
lbr1blm oğla kör KAmll'ln 
ıyoi ıokakta H111n kızı Fat· 
1Da'oı evlafl dınr ışırak gir· 
etiği H oykodı bulanan kadı· 

nan yıtığıoı ıokuldugo sarıda 

Fatma'nlD ba~ırmaılle kaçtığı 

zabıtayı eikAyet edilml9tlr. 
Tahkikata ba11lınmıttar. 

lzmir'de 
Spor işleri 
Düzeltilmelidir? 

••t+-••• ..... --
Ahınordq takımımız, gorup 

blrfnclllğl ile bugftn lııtanbul'• 
gidiyor. Takımımıaa hıyırh 

yolcoloklar ve ıeref il neticeler 
dllerlm. YOzQmftıQ ığartmağı 
çalıoıcıklarında kuekomuı yok· 
tor. Gdle güle ghılnler .. 

Fakat bu, btr ıeue!lk f por 
hAdlıelerl ve komıu memleket· 
terle muhtelif takımlarımı&ın 
yaptıkları temaelırı göz öoftne 
getirirsek, İzmir namını ciddi 
bir dGıftnceye kapılmımak im· 
k4nıızdır: 

İzmir futbolooun, eeldllAI, 
tem11lannıo fazlalığı, v11ıtıla· 

rmın ·İmkAo nlıbetlnd" ve 
onlara gore· bolluğu, eleman· 
larınnı ve nafuıonun ialıa.._ 

hldığı gibi üıt6o vaziyetlerine 
rağmen ne Mınlıe, ne Uıak 
ne de Aydın'a karı• parlak 
btr ıoouç ılınamamııtır. 

Nerede fse İzmir takımları· 
nın Manisa 11baııanda yenil· 
melerl, ıabii bir bAdlae ola 
caktır. İç tllerlmfıde de TOı k 
gençliğinin bu oyaomaeı, bu 
ıpor gellımesl, elbetteki hepi· 
mlıln içine Omld ve gurur 
vermektedir. Çeukft ba, ulusça 
beklediğimiz ve fetediğlmtz bir 
neticedir. n..uaeır memleketler
de en uzak köylerin bile tıma· 
mile teknik, teşldlAtlı bir ıpor 
hayatı vardır ve tıpor, artak 
yirminci IBJf ferdinin yanında 
ekmekle yan yana yürOy"n bir 
kalori gibidir. 

Evet, fakat n edeo lzmir'de 
ayni yfirftyil;le, eski falklyetlnl 
ve eekt nlıbetlnl muhafaza 
elmemlotf r? lımlr diğer yıluo 
illerle hat ba,a bir dert'!cede 
gittiği gao, ııporda tımımlle 
kaybetmfş aayılırız; ıtığı yo . 
kan vaziyet te budur. 

lzmlr'deld bo spor sukutu· 
no elemanlar, idareciler, idare 
ılsteml ve mevcut ıihniyet ile 
teokilAtnıın olmdlkl şekli ara · 
ıında pıylıetırmaıeak hılı:aızhk 
etmle oluruz. MiUemıdlyen t•· 
h11 ve kolGb kabrlslerl ile f z. 
mlrııporonon btınyeıl çlğnenmle, 

gltmlıtlr. Heyetlerde ııandılyı 
logal edenlerden bir kııımının 
yaftıklarını, nizam hırlcf, ılnıi 
hareketJerlnl bllmlyen kılma· 
mışllr. Kulftbler araıında ıevgl 
ve ıuor yerine nifak ve dit · 
mınhk, 11hada da oyun ve 
neaabat yerine reaalet lkatme 
edllmlotlr 

H11tılığıo leşhhlnl yaparken 
kelime oy anlarını taraf tar de· 
ğlllz O heyetlerdir ki, lzmlrln 
ıestni duyunrak do~ro dürGıt 

bir antrenör bile getlrmemlt· 
lerdir. Gene onlardır ki bozuk 
idarelerinin uyandırdığı vazı. 

yetle, İzmir halkını sabadıo 
usaklaetırmış, mOıterek !!por 
zevk ve heyecauındao mahrum 
etmlılerdlr. Blıe kalırea, fz· 
mlr'de tıpor itini ballr.ımek 
zamanı gelmletlr. Bu meyanda 
mevcut ft':dere m0e88eıelcrl bir 
az daha tahdit ederek elemaa · 
ları ve kulftblerln ya.,ama k•· 
hlllyeılerlnlo ıekeiClnl sağlar11k 
iyi bir iş yepmıı oluruz. 

EvvelA mıntıka kongreııl 
toplıomılı; fakat bu kongreye 
parti el uzatmıhdır. Çftnkil bo 
mea'ele nlhıyet büytlk partinin 
gençlik kadrosuna ve teıkllıitı· 
na ılı bir lotlr. Parti baıkanı· 

mızın tıhıen bo lıe göıterdlğl 
ilgi de bize, ıpor karıaıılığ•· 
mızın iyi bfr ,ekle bığlıoı· 

c.el• omot ve ceearetlnl veriyor. 
O. R. Gökçe , ıyı tavsiye ederiz. mlştlr. Fazla Gtıleç; Comurlyet .,. .......... ~ ............................................. . 

Anliara Birası En Son Sistem ve Tamamen Otomatik ve Modern 
Bir Fabrika Yapılmaktadır. 



Franaız'iarın bamba,k11 gayder 

arkaBJnda koşarak yaptıklaıı 

bn anla~wanın sonucu Akde· 

nlz'dek.i yeoi hulya egerut>n· 
ll~lnlo, Fransız'hmu bil~ hiç· 

bir zamau i~tem~dlklerl Lir 
ülçüde BöyQk Brltonya'oın 

aeığ alanlarının srnırlerını a~ıı· 

rak mı ortaya çıkmalı idi? 

Açık denizlerde bava, deniz ~kuvvetlerinin ~ mü~terek manevraları. 

Berllnr.r Tagblat gazetesinden: •oıoıuetor. 80 istikamette, lllk 

Afrika lz"rlnde toplınmıe "panter sıçrayışı Korlu adasına 

Italya hOkümetinlo bu ı..cda 

heeledlğl gaye, Bab,.şlstan 'a 

karşı terllb ettJğl ceza seferini 

tatbik etmek, yarım asırdsn · 

beri dedi kodosu yapılan sö· 

mürge elde etmk mes'eleslni 

artık snna erdlrm,ktlr. Ne var 

ki, BüyOk Brltanya'oıo İtalya 

hiikumetln;-ki-rôı ıalnndığı ta 
vur, bOyük bir seddf yıktı. Bu 

elan bulutlar, daha olmdlden yapıldı. Eğer Slr üsten Çem· tıed yıkılıocı, İtalyan gazeteleri 

birdenbire, fıılyın'Jarıa Akde· 

nlz'dekl ftsUln egemenliğin va· 
Mııır ve yakın şarkı karanlakta berlayo, Cenova kıyılarındaki 
bırakacak bir ölçtlde yıyılmağa ya'ıntia .MuesoUni ile yıphğı 

baılııdı. görüomede bu gfdieln devam rlılerl olduklarını, M111r'ın er· 

kinlik lstr.klerloi haklı gördGk· 
lerlnl, Bayık Brllınya'nın; ön 

Asyı'da mandaıu altında bulu· 

nan yerleri, egemenliğinin des 
tekleri diye kollanmıya hakkı 

olmadığıDI, yakında batacağını 

iddia etmeseler, bile, Brftınya 

imparatorluğunun çok büy6k 

sarsıntılar geçlrece~lul söyle · 

Bo bulutlar, btltGn Akdeniz etmesinin ônOne geçebildiyse, 

hnsasını kaplamak tehlikesini bununla elde ettiği souuç, me· 

gôeterlyor. Batti Akdenlzdekl todları değiştirmiş olmaDıdır; 

e8emenlik doramonu yeniden yoksa gayeler değişmemiştir. 

bir mes'ele haline sokmoı olan İtalya, Akdenlzfn doğu hav· 
Roma Londra gerginliğini blle zasmdakl durumunu sağlımlaı· 
y1ratt1. Bir göaterfı diye sağda llrmak ve dolıyıallt-, Akdenlzfn 

eolda çıkarılan top namlularnıa batısındaki geçitler gtınOn hl· 
16s dllomedea yapılan kuvvet rinde kapanacak olursa, bam 

· mt.ye koyuldular. deneçlerl, doğrudan doğruya m· ddeler bulmak baklmından 

bir tnylk yapm11ea lı11P., her 

hılde anlamız çok hfiyük öl· 

çld1.ı olan slyaPal karulıır ""r· 
dfr,cekı ir. 

iki devleıtl'D bhi, Akden,z· 
deki duromuru kuvvetlt:"ndlrc 

bilecek, ôhftrü de kendisinin 

sayıf dnemftş olduğunu göre 
cekttr. Balkanlarda, küçük 
Aııyıda ve Mııımfa bıJ durum 
daha olmdlden bOyük bir dik· 
kıtle ~öı öoftnde tutolmıkted:r. • 

Babeotııtan dolayıelle çıkan 

lı.ıya • Brlıaoyı anJaomazlığı· 
nın ölçlsOoden Orkmemek f çln, 

lnıanın mutlaka faşizm lkll· 

mlnde yaoamaeı lAzımdır. Bu 
iklimde ltalyan davası için oğ· 
ratan Doçenln ı,uuronda, beş 

on yal içinde, ~bor memleket· 

lertn pek değer vermedikleri 

bir Romılıl k röneeaneı can· 

landı. Doçenln yentden bir 
cihan devleti kurmak istediğini 

16ylemeel, bir ideal, retorik 

bir drğleme ve tarlblğ bir kar· 

tılattarma değildir. Bunlar, Do· 

çenln •e hattA 40 milyonluk 
uloıonun, gerçek leomesf için 

berıeyl göze aldığı gayelerdlr! 
Bu yeol emperyallzmln ıabilğ 

kunetlerl lae Akdenlzdedlr. 

Bundan dolayi, eğer Btıyük 

Brltanya yavaş yavaş Kartaca· 

aın kreıpektlvlne giriyorsa, bu 

durum gellol glıel bir gellef m 

deAll, lojik bir soouçlor. 

Roblkou, diye ıdı çok ma· 
nalı olan mecmuada bir resim 

çıkmııtar. Bo re&lmde bftUln 

Akdenlzl ltalyan tayyarelerinin 
kanadları kıplımıe ve altına da 

"İç denizler bizim dentzlerdlr!,, 

Yazılmııtır. Avrupa kıt'aııında 

glldllen slyHamn arada bir ak· 

ıamıt olm.aına rağmen, ki ha· 

nun da sebepleri gene Akdeniz· 
deki egemenlik durnmnndan 

dogmaktadır, Akdenlz'e doğru 
g6slerllen bu lıtikamet, faşizm 

•J...,Dlll ber •aklı belkeml&l 

fn.:ı:z .. ıüvarileri.'e 
!j~. •• 

bt'iyük öaeml olan Karadeniz Bu daram polemik bir aıı· 

geçldlerlolo kendlılne açık kal· rıbk mıdır yokea Anupanın 

ması için, andlaşma elstemlerl elyaıal daramono çok eeaelı 

yolundan, Yunanistan, Tftrklye bir surette deAlttlreblleeek bir 

ve Sovyetler Birliğiyle dnro· aykmhğıa maskesi mi kalkıyor? 

munu ea~lamlııtarmak istiyordu. Blyftk Brhınya n Fraaıanın 

Blcız Ye Yemen'deki Anb Afrlkadakl a11ğlarını bôlfttmek 

devlcılerlle temasa ıeçmek, asığ eareılle BOyOk Brltanya n 
bölgelerini, ön Asya ve Şıpde· halya'nın Akdenlz'deld aeığla· 
nlzloe doğru yayacak, Bıbe· rını denklettlrmek mlmkln 

şlstan ile yapılan dostluk ve değil midir. 
ter.im andla,maeı dı ekonomlk İtalyan gıH:etelerlnln elnlr· 

alanlarında yayılan bir baelan· lenmelerlne raAmen, Baheeletan 
gıç oJacakh. anlışmazhğı, Akdenlz'de ege· 

Fran88 He baelanan yarış, !tal· menlik ftıtftnlGğft için bir BHaf 

yanların Akdenlz'de kurdukları hıllne eokmık baeaeanda ltal· 

durumun sanki, kuzey bat111n· ya'da bir meyil yoktur. 8ftyGk 

d11kl komeularına kartı lmlı Brltanya bakt\metl ise, ozlııma 
gibi bir tesir ayaadırıyorda. lelerlnde kendini her vakit bir 

On dokuzuncu asırdan bugGn· .:.ıta diye taaıtm1tt.ar. Bu mee'e· 
kft faş,zm devrine kadar nran lede Franıa'nın, 19 unca aaırda 
(Bnyilk Brltanya ile ananasal baelamıı olan ıömtırge yarııı 

dostluk), BftylUc Brltınyı'nın öbGrlerlnden çok ayrıdır. Ba 

Akdenlz'dekl durumunu eıtlam · ayrıbğın sebebi de, Franıız'ların 
laşbrmak mıksadlle, ltalya'ya gftney !frlka'ıındakl eömllrge· 

bundan böyle yardım edeceği led Brltaaya'aın a11ğ alanına 

dOşftoceelnde kuvvet veriyordu. bitişik olmasına rağmen, Fran· 

İtalya, lı'ranaa ile anlaotık· ıa'n1n, Akdf'nfz'dekl donınma· 
ton ve dolay11lle Yonanlelao, una, ana yurdla sömürgeleri 

TOrkf ye ve Sol'yetler blrllğlle araeında ha~laollyı yapın bir 

olan mtloasebetlerlndekl siyan· araç göıQyle bakılmasından 

ları deokleştlrdlkten sonradu ileri gelmek tedir. 

ki, egemenlik durumunda eeaıb Halbokl, Mue1ollnl'oln bft· 

bir delltlkllk ohla. ŞlllMÜ, 71k ilk IOlak U.blaldm ••Soa 

Kocası Ru Malka'ııın 30,000 askP.rile bududa:giden•Ilabeş kadını "ve 
Raa Malka milliyet muhafızları araeıaıla. 

Df plomatların, ıulhun temini 

için g•yret aarfeder görftnme· 

lerlne ra~men bir lıah an·Ha· 

beo harbı el füı tatulacık ka· 

dar tahakkuk etmlo bfr felA 

kettlr. Her geçen tı:ftn ırzı 

ye!Jf, korkunç bir barba slrftk· 
lemektedlr. lfalyan bıevekillnln 
~açen haltı lrad ettl~I debdebeli 

bir nutuk, İtalya'mn sllAh 

altındaki kuvvetlerinin ;bir mll· 

yoo oldo~ano 'gAıtermleılr. 

Bu mlkdarın !250 bini İtal. 
yın Erhre n bnallıılndedlr. 

Her gftn yeni kuvvetl~r gel· 
mekte ve Habeolstan'ı tehdide 

memur kunetlere katılmıktıdır. 

Bu kuvvetfer, uzak yerlerden 

boralara en masraflı oartlar 

ahında bir tenezGb için getl· 
rllmemlolerdlr. Bonon için Ba· 

beı'lller bırbı mnhıkkek gör 
mektedlrler. 

Babee'Hler, ltılyan'ların buo· 

dın kırk ıene evet meğhib 

oldukları Adua 11basını işgale 

çalıoacıklarını tahmin etmek· 
ıedirl.-r. Borada İıelya'oın bft. 

umudomua dalma harbta olma 

mış mıc:lar?,. diye 116yled!kten 

sonra, Şıpdenlzl havzaeıoda 

yayılmak ve dolayıılle borounu 
Brltaoya ısığ alımnm tam or· 
tasına ıokmak htedlğlnl artak 

bllmlyen kalmımışhr. Bundın 

dolıyıdır ki, Akdeolz'd,, kimin 

eöıü geçebileceği etrafında ya· 

pılan kuvvet denecl, apaçık bir 

tazyik halini almıı ve ~hatti 
sOel gösteriler yapdmaaına ka· 

dır bile ileri gitmiştir. Tehlike 

ise itin eoraaındadır kt, iki dev· 

leUeo blrlolo yakınşarkta ve 

Afrlka'oın doğusundaki prestiji 

adaıa akılb kmlmadan artık 

bu gldloln önfioe geçllemlye 

ceğl aokta1ındadır. ÔbGr kıt'a · 
fır bu gibi çatışmaların birer 

dikkatli seyircisi keıllmlelerdlr. 

Brltanya deniz bakanhgının, 

çok pahalı bir le olan 11 Her 

ihtimale karşı hazırlanmak,, 

makinesini feletmeğe baolamıı 

olmaeı çok clddtğ bir anlam· 
dıdır. 

Brltıoya Akdeniz donınmı· 
ııoın depolarını doldormaktı, 
uçak ana gemileri ile Maltaya 

avcı n bombudımın uçakları 
taıımakta. Malta adasına yeni 

uçak bataryalara dizmekte, Fi· 

llstfp kıyalarında ve Sftveyo 

kanahnda boydan boya teblz 

direklerini yllkeeltmekte oldu&u 

hakkında, hergQn gizli. fakat 

mevsuk haberler gelmekt,.dtr. 

BfUQn bu tedbirler Italyanlar 

tarafından cevıpıız kalmıı ~lsa 

ıaeılıcık bir meı'ele olurdu. 

Olplomatlır görGolrlt-rkeo, de· 

olz kurmaylara kunetltrlnl 

.... blyle OlfO,...,. 

bolacaklırını emiodlrler. Coğ· 

taf 1 ve topgraf lk vaziyette 
İlalyan'laun bu 1ahada hare· 

kellerine her yerden mtlulddlr. 

İtalyan ordoıunon çok iyi 

teçhiz edildiği aelk&rdır. Harp 
aletlerinin en 80n tekilleri bu 
ordu elindedir, Kumlarda iler· 

llyeeek tınk n otolarla hal· 

yan'Jar Habeşleıan'da kolayca 

llerllyeceklerlnl eanıyorlar. Fa· 

kat Erlrre ve Somıli'de yıpı· 

lan teçrftbelerln umnldoğo ka· 
dar mlsbet netice nrmedlğl 

de anlaoılmıehr. 

Babeelstan hududlarından 

ilerlemek Erltre'de yapılan tec· 

rilbe ve manevralara hiç ben· 

zemf yecektfr. Çanka buralarda 
tabiat çok haıln bir vaziyet 
arzeımektedtr. Eraai çok karı· 

oık ve çok lptldaldfr. Bayuk 

ormanlar, sarp dağlar, ışıtmaz 

bataklıklar, bOytık nehirler, 

uçsuz bocakıız hyalaklar bn 

radadır. Belki de bu sert ve 

çok haşin iklimde, Flat fahri 
kasının sOslft mamulAh iş gör· 
mekten aciz kalacak.tir. 

• • • 
İtalya'oın bu bazırhkları kar 

şıaında Habeşlsta.ı dı boı dur 
mamakıadır. 

Bıbeşletan'JD ancık 50,000 
olan talim görmfte askeri bu· 
gftn yırım milyona bulmuıtor. 

Bu askerin, ölOm bilmez, top 

rağın lıUl ile altındı bir fark 

g6rmeı lneanlardan mGrekkep 

olduğunu ıöylemek, ne kadar 

mGdhlı bir kunet teokll ede 
ceğlni gösterir. 

Ne gariptir ki bu orduda bu 

gün şaşılacak kadar çok yabancı 

zabit vardır. Çtn'den, Blnd'den1 

Japonya'dan, Almanya 'e Avoı · 

turya'dao, Yunanlstan'dan gel 

mlş gözO pek zabitler v11lfe 

baoındadırlar. 

İtalya· Ha bet lhtlllfının bao· 

ladığı zamanlar da az ve birbl· 
rlne benzemem olan top, ıarek 

ve mhrılyozlar, olmdf mebzulen 

göze çarpmaktadır! 

Bunlar nereden gellyorlu?. 
Bunların p1raları naeıl verili· 

yor? .. Blltın yoktur. Babee im· 

paratoro geceli ve gCladGslCl 
çahemaktadır. 

Hahflelıtan'da çok koyu bir 

vatanperverlik var. Bn vatan· 
perverlik çok tuhafım 

Birçok yarı mftetakll Roı 

denilen beyliklere ve valilere 

merbut olan birçok kabilelere 

ayrılmıo en bede•i ve vahtl 
kabileleri mevcut bulunan, din 

ltllAflar1 ile ayrılan Habetler, 

bir kanı Babet toprağı için 

kendilerini fedadan çeldnmi· 

7orlar. 

Mallarımız 
Köstence Yoliyle 
Nasıl Sevkedilecek? 

Köıtenee yolu ile orta ıt 
ropaya yapaca~ımız çıkat .,; 
tında Romanya hDkdmed il' 
yapılan anlaomanın bak .. .,, 

koroluoca onaylandığını 1' 
mıştak. 

Bu anlıımaya göre Umıolf 
rımızdan mal gftoderecek o~ 
teclmerler mallarını lııaoD"' 
ve İzmir llmaalarındı RoDle' 
vıpurluı acnnıuına bırakatt'' 
lırdır. Romen acantetl il' 
mallar1n Köuence'de vapo~ 
vagona boıaltıp ylkledldll"': 

l~lerlnl parasız yapmıgı tıtiİ 
etmlıtlr. Navlunlar acantıl ... 
TGrk llraeı olarak verilecek;: 

Gene bu ınlıem• eayetl fi 
mallar laltGn Polonyayı 

orta A vrupanın herhangi t1' 
şehrine koatlmento ile gO~ 
rilecek Te ııaırlardakl t~ 
muameleleri Romen time_.- . 

idaresi tarafından baprıla, 
Nnlunlar, ya malların yOk.,t 
dlğ\ TGrk limanlarında •'~ 
varacakları yerlerde ıbCI 

tarafından verilecektir. Y•'1 
yaı me•ya ve eebse gibi bO' 
maAı lmkAnla malların na••-' 

farı peılo olarak çıkaı lıkel" 
lerlnde verilecektir. 

Aylıklar Yarın 

Veriliyor·· 
Reımlğ dayreler memarll" 

nan Eyhll petln a1hkları y.ı' 
defterdarhkça verilecektir. 1-f 
lık bordroları h11arlaa111•~ 
Uray dftn memurlarının Al~ 
aylaklarını verml~~ 

Ve en ıayaaı dikkat c1bJ 
Habet kadmladınlarıaıu ot" 
gAverllğldlr. Erkeklerto 1', 
11ra, Bıbeı kadınları da .,
glldlerde .,n btly6k bey.-' 

ve faaliyet lçladedlrlr. )il'' 
K.•dınlar, ordunun geri 

metlerini hemea tamamen ~ 
lerlne almıılardır. Fabl ..ti 
kadınıar İtalyanlarla I""-.. 
göğilıe barba da basırlanı~ 
Şimdiden kocaladle b , 

hududlara gltmlı; belll 

ytlkeek me•klll kadı•lar ~ 
İtalya9aın Ha.,..._... ~ 

çetin bir barba glrlf908&1 ..._.. .... ... 
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. Boğazların Tah· Eski Bir Şehir Haydudu- Mek!~~!erde 

alkevinin Resim kimine:KararVer- y o· c· Lise ve Ortalarda 

S 
• • d o· S mekte Haklıyız. DUO eni Ir ID&yetİ Kayul Bitti, ilk· 

ergısın e ır aat •···• 1 ,-------1-t-.k Al mekteblerde Başladı 
- Dışı ı ıncı yaıde - A gapon un Arkadaşı, n ı am 

• • • Bu kadar önemli bir anlaoma • Şehrimizdeki ortımekteblerle 
!rınoloeal 9 Eyhll panayırında cflk paşıdları da İzmlr'in gft· ortadan kalktıktan sonra, bizim de mak Istiyen Kadını öld Qrdo llıelerde, ertlk ($ın'at), tecim 

tlke•I tarafındın bir resim zelliğlnl gösteren birer tabiat sadece kendimize ve banşa aid bir (Ticaret), öğretmen okullarandı 
tglal açılmışt1r. Puyonon içi· parçasıdır. istek ve bir hakla bo~azlar meı'e· Ro mın yı'nın r r--~-~···-,.,,......,.....,.._,, • ..,,,.~ ...... ,._~,..........----~·-~----~ ıalebe kayıd ve kıbol ınoame· 

çok dar, •e çok loş olması, İlbaml'nln kemanı ve kayık· lesi fizerincle durmaklığımn:dan ta- Çerno•lç oehrln· ı leleri için ıerllmle olın m6. 

Yıretçllerln reılmlerln gftzelllk ları monf fak olonmue eser· bii, 0~ olabilir?. de, b 1 r b l r l ne saade düo saat ootklde bit· 
Lozan muahedesindenberi ge- b l ı ı 

e kıymetini iyice g6rftb hisset· lerdendlr. Kadrl'nln eserleri, enz yen ev er n ınlotlr. çen yıllann ıiyui vak'alan, biribi· 
elerlne engel olmaktadır. Tea· geniş ferça tftşlerl ve cınh rine 0 kadar girifttir ki, Türkiye'nin arasında bir la· 
lr e~ilcn eserler :içinde öyleleri renkleıile bo sırayı takip et bu işte hass11 davranmamasını biç. n~sı ferkhdn; 
tdırlı.i baoh, ha,ıoa bir pavyon mektedlr. Deta_ydan 100 derece bir mantık istemez. Nitekim, Sov. daha güzel ve 

tgal etmf'ğe layıktır. çel.inen artist te Alman em· yel Rusya, Küçük itilaf ,.e ·Bulga. kuruluş zevki 
111 ıiııtan hariç· Balkan memleketleri ba~kadır. 
nıeselA: Ahldio'in (Nişanlının presyonlzmi ile Maderolzmlnlo 
d hasını (matbuatı) ile beraber birçok 1 1 b d 

c •1) tablocu, mesafe ve zh'a kuvveıll izleri ırözı1kmekıedir. j ,,, iJ e 11 r.v ~. 
J rı tannımış ogiliz ve rraoMz gazete- Sam Burgar, ma 

CttlbaıJ bulamadığı için kıyme (GüUrrl) ve (Elmalım) yilksek Icri de lıu bnsostıı biz~ hak ver· 
1Qdtn çok 'eylı:r kaybetrulı;tir. bir~r ıırll::ıtik kıymet taşımak miş hulunwakıadırlar. Türkiye, hud şf'hlr hay 

IAl'Jn Yamanları kendlue tyl ıadır. c-)bctte ki, toprağından hiçbir köşe. dudu Al~eponun 
lr b ı bil dl h h ' nin lıarh muceralarına kar"ı müaait es~ i do~ıu ve yer u a gey , iç ı:Op e Hamid Jn Boğaziçi tabloau y 

oL LI ve zayıf bulunmasına göz yumamaz. akıl hocası sur 
.... ıınglnto en kuvvetli bir isi'!. bize çok eiir'atle ağran · ' -v 

•- Boğazların coğrafi ve süel öoemioi a. ı L 
....:rl olduğunu ilk belwıta gös dhmıo edllmf11 bir pocıad his orta~• 0 an &.Of · 

v v ' herkes takdir eder. 
tirdi. sini vermektedir. Vuzuh n konç adam otur· 

Ayol ean'atkArm AtatOrk'ün 
111 •oo ve en Karakteristik bir 
Poıoou taşıyın portresi de ayni 

bepler dolıyıslle layiklle aey

~dlleınemcktedlr. Kanaatimizce 

~ eeer tlmdlye kadar yapılmıt 
•ıl portrderl içinde en mo· 

•affıkıyetllsldlr. 
1'ethfr edlleo resimler kemi· 

~et itibarile çok de~llferse de 

eyflyet bıkımmdao bOyak: bir 

~be111mfyete mılikttrler. MOba· 

1 
Rtaıı dlyeblllrfz ki, bu eaer· 

erden bazıları herhangi bir 

4•ropı eergfelnde de bir kıy · 
:t olırak derhal göze çarpı· 

lrdt. Eserleri meydanı gctl· 

teıı 1ım1r'fn bo mutenzl ve 

~lı1ek artistleri candan kotla 
'tıı11ıığ1 llyıktırlır. 

8arabatJD en eadık bir reı.ıeam 

oiao Rığ b'ın eseıleride; ıyrı 

ıyrı zevk ve heJ ecao mabsa· 

iOdflr. İkinci kapıyı (lo~ru 

Abldln'Jn eseri sıralanmıttır. 

Ba eEerler hoıusi bir rengin 

ifadeleridir. Jı~sklzle-rlnde kov· 

vetll bir kompozisyon vardır. 

Mnbakkak ki kllelklerl çok 

iyi tetkik etmlı. Fakat kendini 

modern ceryanın e6rtıkleylcl 

akıeına kıpılmaktan da mene· 

dememlttlr. 

Paviyonon bir dıvır1nı iıgal 

eden bftyOk komposlyon fev· 

kahtde bir esf!rdir. Bunda res 

eam teknik kudretini gö •ter· 

ınek.tcdlr. 

Gönül isterdi ki bu 

armoni içerisinde ihmal 

gazel 
edil 

mfe desen hataları bulunmasın. 

Sergiyi tertip eden Ye kıy · 
metli geoçltrl bir araya toplı · 

yan hılkevlnin de~erll tef ini 
ve gazel 11n'atlaT komitesini 

candan tebriklerlz. 

Tunç Aslan 
~~~~~---~~~~~-

Şimdi tabloları seyredelim : 

8trtocl kapıdan glrlldlğl u 
ltıan Cel4l'fn eserlertle karşılır 
ltynroz. Celll7 in resimlerinin 

._ kırakterlsılk cihetleri de 

~ildeki f'IJslı bit' sıhhat ile 

teıakt.,rdekl armonidir. Natftr 

ltıfttı bu tıalumdan çok bf!ğe · 
'ile .. eserinden blrlıldlr. Kft Selçuk 'ta Bir 

.................. ,.1 
ANADOLU Acın Oldu .. 

Günlük si;sal Gazete Oç Yaşında Bir 
__ S_ahi_'_p_v_e_Ba-ıy_az_g_an_ı ---1 Çocuk Kol ve Bacak· 

tJ Haydar Rnıdü ôKTEM ları Kesilerek öldD .. 
llıumt neoriyat ve yau itleri 
~ lbtlddril:. Hamdi Nilzhet E•elkl ıkeım nıt 18,30 da 

rebaneıi: Selçuk lataıyoounda feci bir 
C. İzınir İkinci Beyler sokaAı tren kazat• olmuştur. İzmlr'e 

Balk Partisi binası içinde 
l l'elgraf: fımir .. ANADOLU hareket eden marıandıa treni · 
eleron: 2776 .. Poıta kntuıu 405 nln ora k11muıı raethyaa va· 

\' ABONE ŞERAİTİ: gonlırın yanında demlryolu 

'11ığı 1200, Alb aylağı 700, Oç kenarında daran izzet oğla 
\' aylığı 500 kuruotm. Gç yatlarında Baeao ıdlı bir 
lbancı memleketler için 1e11elik çocuk vagonların ahına düşmGş, 

•bone üereıi 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruotur. kolları ve ayakları kesilerek 

l geçmiı nöd:':ı.T 25 kunıttur. ölmüşUlr. Kaza hakkında Ku· 
şıduı genel eavamanlığı (MOd· 

4-NADOLU MATBAASINDA deinmami) tarafındın tıbklka · 
BASILMIŞTm ta devam edilmektedir. 

~.li 
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1 
ıe döoerken yolda bin 

t\tıa ihtimaller aklından geçi· 

, ~du. Mark.ise olan borcunu 

"llıeli idi. Sonıı ODU öldG· 

~ keadlsl de hıtlb1r ede· 

~. Lakin borcuna aıııl 

~ecektl? Babıııaın seneli 

, la 'fftcuda gelmlı bh aer· 

~U, Binaenaleyh borcaao o 

'""lclan ödemek lmkAD11adı. 
~D bııını vormağı batlı· 
'-ita. Ro kadar parayı bulmak 

~ Çekeeegt ıahmeıl dGfQne• 
Çaldmyordo. 

Evini, bıynnlarını, mGcn· 

beratını, etyılırını, hloblrlılnl 

Htmık lmU.aı yoktu. ÇGnkft 

bunlar dı bıbaıının birçok 

clnıyetlerle örtGlft duran mı· 

ılalnden geliyordu. Demek 

arhk fakirler ııraıına geçmlııl. 

Babaeıaın kanla ıenetlnl bir 

eantlm bile be&1b1 btmıyordu. 

Araba ılyıh eldhenll kadı· 

nın kap111nda durdu. Bir rft· 

yadın uyanırcasına giril tar 

oldaAu feltketln ha pek en. 

dili kadın uırandı batını 

Çanakkale boğazı, gere!L Tür. maktadır. 
kiye, gıorekse bizzat barı§ için öyle 

Sam Bar~er 
kuvvetli bir kapıdır ki, bunun 
anahtarlarıoı, 11ğlam olarak, eli. de, Algapon gibi 
mizdc bulundurmakta haklıyız. Biz, Amerlka'da 20 
Akdeniz'le f\.aradeniz arasında ,.e 
Avrupa'oın bu yanında çok nazik 
bir mevkiin sahibi bulunuyoruz. 
Barıoı bekleyib koruyacağıınız yer, 
Çanakkale'dir. 

Eski zamaolara aid ve eski 
oartlara göre yapılmıo olan yükeni· 
miz, acun ahvali karoısında kendi. 
liğinden çürümüoıdr. Fakat bunda 
bizim ıolümGz, suçumuz nedir, biz 
ne diyebiliriz, ne yapabiliriz?. 

14>zan muahedesinin o yükcni 
ancak hano ve güven baki kaldıkca 
ya§ayabilir. Fakat bir gün gelir de 
harb tehlikesi çıkarsa -ki nitekim 
çıkmıotır· Elbette ki boğazlar vaı· 

tasile harbin hiçolmazsa baoka &a· 

halara da yayılma&rna engel olmak 
isteriz. Bizim yapmayı düşündüğü· 

müz ıabkimaıın amacı da budur. 
İyi niyet ve mantık sahibi olan· 

]ar, bunun baoka bir maksad tap· 
mıyacağını çarçabuk anlarlar. Çün· 
kil bogazlar, bir taarruz yeri, bir 
iis!ülbareke değildir. Kaldı ki kom· 
oularımızın hemen hepsi ile dosı· 
luğumuz vardu. Biribirimi:de bağ· 
byız. Kimin toprağını ve ne için 
ele geçirmek istiyebiliriz?. Sınırla· 

rumza karoı saygı gösterildiği müd· 
detce, buna ay.kır• bir döoftnceye 
kapılmaklağımıza ve hareket yap• 
makbğımıza imkin yoktur. Yani 
yapmak istediğimiz tabkimatta, ha• 
noı bozabilecek ve tarafımızdan ta• 

savvur edilen bir taanuz ihtimalini 
düoünmek (Horoz altında yumurta 
aramak kabilinden) çok garib bir· 
şey olur. Geriye kalan ise Tilrk 
topraklannın, muhlemel vekayie 
kar§ı korunma tedbirleriııiıı sağ· 

lamla§tmlması ve banoın hiçol· 
mazea bu kısımdan kurtanlmasıdır. 
Yaran öbürgiln pathyacak herhaagi 
bir harbın, yeni bir A •rupa feli· 
keline kapı açmıyacağını ve o tak· 
dirde baZ1 devletlerin Çanakkale 
ve Karadeniz boğazlanndan i.ltifa• 
deye kalluomıyaeaklannı bize kim 
sağlıyabilir (temin edebilir)?. 

Yani biz, kendi topraklanın ısı 
korumak istemekle beraber, diğer 
devletlerin de boğazlardan harele.il 

• geldi ğtnl dGefinerek ar abadın 

atladı ve avltJya girdi: 

- Beni ancak bu kadın 

kurtarabilir. 

Diyerek eve geçti. Fıkıt 

kapıcı: 

- Slyıh eldl,~nll kadın 

bu eabah gitti ve yalnız ılıe 

verilmek Gıere şu mektubu 

bıraktı. 

Dedi. Arman yere dGtmemek 

için bir dınra dayında, mek· 

tuba ıçtı. Mektab tôyleydl: 

"'Dostum! 

Üç gOn için gidiyorum. Üç 

gOn sonra avdetimde ılıl mflm· 

non edeceğim. " 

Armın arabaya dônClnce dft· 

ttlndtl. Para bulmak için son 

amidi de keeUmlıtl: 

- EHt ıo dakikada ne 

kadar ölmek lııercllm. 

sene bapee mıh· Haydod Burger'in öldürdilğü kadın 

kum olmoı, fakat Qç sene sonra seoeeinl bitirdikten sonra. bir 

affedilerek Romınyı'ya, mem· ticarethanede çıhtmaıı bıtl•· 

Jekeıfne gitmek ıertile serbeet mıe ve bir mGddet sonra da 

bınkalmıttır. bışh işlere başvormuı hamal 

Fakat boyla huyundan vaz olmut, tıbmll ve tıhllye ame· 

gecer mi, biç?.. Geçenlerde leliğt yıpmıahr. Tahmil n tıh· 

Romanya zabatısı bo 11bık Ilye ımeleltğl yaparken mahut 

şehir baydudonu bir kadını Algapon ile tınıımıatır. Alga· 

öldClrmek auçlle tevkif etmlttlr. pon dı bo sarada benflı deniz 

Çernovfç kasabaiınrn kenar ımeleıl idH 
bir yerinde zabıta mak:UU bir Biri 1tılyın diğeri de Buko-

kadın cesedi bulmoı ve tıbkl •lnı'h olın ba iki muhacir 

kıt oetlcrılnde eabık ecblr kiiçftk bir lokantada hemen 

hıydudunun bo kadmlı sıkı bergfto bolueıırlardı . 

bir milnHebetl olduğunu an· On ıy dnım eden bu arka 

layınca, berekete geçmlo ve dışlık Algappn'oı: Nevyork, 

Burger'den eOpheleomletir. Şlkago ve Amerlka'nın eair 

z.bıtı, teıldf ettiği bu adımı boyak tehlrlerlne gitmt-al 6ze· 
blras • ıonrı ıerbeet bırakmağı rlne kesllmlş ve uzan mOddet 
mecbur kalmıştır; çankft kıt birbirinden bahf'r almamışlardır . 

lto eabık tehir h•ydodu tara· Bir ıene kadar ıoora Bur 

fındao yıpıldı~ını dair eo k6· ger de Şlkago'ya gidince, bir 

çClk bir iz bile bulımamıştırl teaadflf eeerl olarak eski dostu 

Burger benGı çocukken Bu· Algıpon ile karşılaşmıştır. 

ko•lnı'dan Birleşik Amerlka'ya Algıpon eski arkadııtına, bir 

ghmlttlr. 8roklla 'in mektep· gece teşkilatı idare ettiğini ve 

lerlndcn blrlılnln ilk 1eklz lyt pua kazındığını ve teşhllAt 

yaparak harlno-:levlerini daha mtleeaeseel sahibinin de çok g6· 
uzaklara kadar yıymalarına engel ıel olduğunu ıcylemfştlr. Söz 
olmak ialiyoruz. arasandı Algıpon teşldlid mil· 

1 - Kendi topraldanmızıo, e11lılnlo karı11 ile snlşlfğlol 

hududlanmızın gilvenioi korumak de blldlrmekte mahzur görme· 
isteraek buna kimse cllayır!• diye· mittir. 
mez. Çünkd buna iliraz edecek 

Fakat bu teııdaf ten iki ıy 
olanlara vereceğimiz cevablann da· 
yaoaklan, gene kendi hareketleri ıonra, Algıpon ıniyorom de· 
olacaktır. dlğl kadın öl6 olarak bolun· 

2 - Bunu bano için de böyle maıtur. Fıkat kimin tarafındın 
yapmak istediğimizi anlaboca, Ulu8" Ye Dil için öldGrtUdftğti hiçbir 
lar kurumu çabeı alııuda tek ağ· 
zın itirazına imkan yoktur. Çfuıkft 

bu kurum, ya bantçıdır, ya değil· 
dir. Bngilnlftk bildiğimiz, baneçıdır 
ve andla~malara dayanmaktadır. 

fote, meı'eleııiıı .. ana çıagileri 
bundan ibarettir. 

ANADOLU 

Biraz ıonra Arman nine 

gelmfetl. E~de biametçlıl Şarl 

onu kırıılamıflı. lbtlyır biz· 

metçi eakln ve ciddi idi. Biç 

bir ketime ı6ylemeden Armanın 
mrabadan lnmealne yardım 

ettt. Arman: 

- D01tam Şul ·dedi· bıya· 

tının bu ıon gtınlerlnde blr11 

letlrabat etmek fikrinde oldu· 

ğonu anhyorom. Eeaeea ben 

de bu letlnhatı yardım etmek 

niyetinde idim. Fıkıt tD dı · 

klkadın itibaren patronun en 

fıklr lneaalar nzlyetlne dtle· 

ttlğftnden bir lokma ekmeğini 

kazanmak için bugGnden iti· 

haren çahımık mecburlyeıln

deıln .. 

Blımetçl cenb nrmedl. 

Y alnıı göalerlnl göle doAro 

kılcbrcb n yanaldarıaa doıro 

ıamıo meydını çıkmımıtllr. 

Burger 1 bu genç ve gQael 

kadının koc111 tarafındın, Al· 

gapon He olın a,tkane müoe· 

eebetleri blHettl ti için ôldfl· 

rGldGğGne 11blb olmuşta. Zı· 

bıtada bo gece teektlitanın lop 

bir damla yat dôkGldO. 

Armın dOtmemek lçhı lbtl · 

yarın omuzuna dayandı ve 

ıôsGne duam etti: 

- Şarl; odama çıkmamı 

yardım etlecekela. Dondan ıonra 

da birkaç mektob yasmık için 

ne lbımıa hını getireceksin! 

Oılıya çıkmıtlardı: 

- Şarl ·dedi· benim gibi 
katil, hıreız bir adımın oğla 

olmuş oleaydın ne yapardın? 

İhtiyar Şırl metanetle cenb 
verdi: 

- Sizin yapmak azere hı· 
aırlındığınaıın aynlal! 

- Şu halde ne yapmak 

istediğimi keofettlnlz? 

- E•et, bepelnl biliyorum. 
Arman derhal bir kalem 

aldı •e metanetle y11mıga 

baıladı. 

- Sonu Var -

Yarın da o itibaren 

teblr.rde talebe lrayıd 

holüne laşlanacaluır. 

Sarkıulılık 

Hkmek· 

ve ka· 

Kareıyakı'da val_!ID gazino · 

suoda Salih o~lu Sıtlib ııtuhoe 

olarak mü~tnılert' eorkııııılık 

~ıuıl11 Y" bunun örıO ıı e g•·çrut-k 
tetlytm ııahııa menııırlarıon da 

hakarcllr. bulunmuıııır. 

landığı gazinoyu kapaımı,, 

Algapoı.a'da l11slz kalmı~tır. 

Burger, erkadaşının 2:0 ? 

numarala caddede Lir gf'ce tee· 

ki!Ah gazioo~o açtığını babl'r 

almıştır. Bu aırılarda f~kl mem 

nuiyeıl heoOz tatbik edilmeğ" 

başlımışh. Algıpon müeHeee· 

fıioin mftdiirlüğtıno eski doetu 

Borger'e vermiş, biraz aonra 

i ltlnbl bir mfteese.ıe daha ıçancı 

8orger birincisinde mQııakll 
kalmıştır. 

Bu iki arkadaş, içki yı11ğı 
karşısında hareket lGzomona 

hlseeımekt• hiç geçikmemleler· 

dir. Eğer memnu olan içkileri 

tedarik edebilirlerse milyoner 

olmak lott.o bile olmıyıcıkta! 

Biç tereddöd etmeden glıll 

l 1ir lnbik kurmnşl1r, bol bol 

içki çekerek pahalı, pahalı ııt· 

mağa ba1Jlımı~lardır. Bir efıe 

likör bu iki arkaılae11 bir do· 

lara mal oluyor 25 dolardan 
kapı1Jılıyordu. 

Fakat karşılarıoda kandll 

bir zabit ve kolcu teşkliltı 
vardı. Kar büyOk olduğundın 

bo içki kaçakçıhğı pek çıhok 

şehir baydotlu~on1. dönm6şıör. 

İt cabak flerltmle, Şiko~o'dı 
birçok kaçakçı çetelerl daha 

kurulma, ve bu baynk tehlrde 

kaçakçılarla gene kıçakçılar 

veya polis ırasında korkunç 

•e kanlı m011demeler olmağı 

bıelamıetır. 

Romanya zabıtaıı, mu;bôl 

kadının katili olduğunu eanarak: 

totluğu ıdamıo cihanın en kor· 

konç bir cıolel olduğunu ınlı· 
yınc11, telaşa daemftetOr. Fıkıt 

Boryer bıkkındı kıounen yı· 

pılıcak hiçbir it olmadt~ı için 

de oe yapıcağını tıoırmııtır. 

Burgt.r. bundan H zamıa 

evel Ör adan kaybolmuştur. 

Romanya zabıla!n bo caninin 

nereye gittiğini henQz hllme· 

mek.te faht buna mukabil 

meçhul kadın cesedi bokkında 

mühim mılıimata malfk bo· 
luomaktadır. 

Romanya zabıtasına Amerl · 

ka'd11n bir mektub gelmla ve 

maktul kadının dı Şlbgo'da 

tehir baydodlarlle beraber çı· 

htmıı bir kadın olduğunu ve 

se•glllıfal öldQrdftğG lçfn de 

Borger'den intikam atmık için 

Romınyı'1• geldiğini fakat 

Burger'ln dıha evet davrana· 

rık bu kadını öldftrdGğGnG 

Romanya 11bıtaeını bildir· 

mittir. 

Kltl dereced., bGyftk bir 

eenete malik olın 11bık eehlr 

bıydoto dı bu ihbarın yapıl· 

dı~ını Şlgıgo'dıkt caıuı •e 

doıtlarındın dabı eni bıber 

ılarık anıııın tegıyyab ettl8i 

ınlaıılmaıtır. 
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.__ -------- Molakat. ' " Münasehatı Ne Halde? Ç. Alı~zQm 88:~1;~1 K. s. --B-aoı-11:-cı -yo.z-de az, fakat hazırlık hüyii•· 
••• 1135 Alyoti bira. 6 12 normal seyrini tak-lbetmektedir. 

milştar. Çok nazik bir zat olan ler. Çünkü Yunan gemicileri 949 P. Pacl 5 50 8 50 İk! memleket basınından bazı 
ve Tftrklye • Yuoenletaa dost· son derece sade ve kanatkAr 845 H. s. Ah. 5 75 7 75 gazetelerde eon zamanlarda çı · 
loAnnon hfttOn inceliklerini olduğundan vıpar l11letme ma 81:~.5 H. Alyotl 6 11 kan menfi yazılarla bu yazı· 
kavramış bulunan konsolos ce· sarlf l çok az ve navlunlar da 9lt,5 K. A. Kb. 7 11 50 lara ıebep olan gayri dostane 
napları, mohırrlrlmfze aşe~ıdakl ona göre ucuz olur. 725 Y. 1. TalAt 6 50 6 75 tezahürler, her iki memleketin 
dlyevde bolanmuştar: Arsıulmal panayırlar mlllet· 441 S. Gomel 5 25 10 50 göriio ve arzularına nygan bu· 

- İki komşu devlet arasın lerl teoımıık, saymak, ekono 397 j. T,r;;nto 5 50 11 50 lonmaktadır. İki devletin iyi 
da karşılıklı dQrQstlük ve ea mik ve soysal sahalarda bera· 265 O. Ardhl 5 25 9 25 anlaşılmıo menfeatlerl her t.ld 
mimi yet esasi arma dayanan ber çalışmak için mOhf m ve 167 S. Sftleyma. 9 50 15 ulus arasında dostluk · ve iyi 
elyal!i rabıtalar konoldaktıın bnynk rol oynıyorlar. Bunun 150 B,.el .. çl z. 6 6 75 komoaluk mQnaeebetlerlnln in· 

151 Mani. b. kol). 6 lO klşaf ve tarslnlnl emretmek· sonra lıerlld mr.mleketln mu· dıt canlı ve güzel bir eseri bf'r 
125 j. Kohen 7 25 12 tedlr. kadderetını idare f'denlerlo clhettf'n ıomam ve fgüzel ha· 
123 Vhel 8 13 50 dOşOncelerl teclmel oaOna ebet zırlanmış olan lzmlr'tn 5 inci 112 F. z. Abdal. 6 SO 7 7 5 İki taraf mdnevverlerloln 

leri de artırmak ve ku VVt!tlen 

dlrmek olmuştur. 
HenQz geçmemle olan arı:ıı 

ulueal kriz lltt bugün milli 
lktlsadfyıtla .. Kifayet,, pren~lhl 

ha yOksek f'rof'ğimlzl biraz 

gftçle~tlrmektedir. Tecim..,l mü 

nasebatımızı tanzim ed,.n tlc;ı 

ret lmokavelelerinden şimdiye 

kadar beklenlleo hayırla n~tl 

celer elde edilememesi, çıkma 
ması bundan ileri geliyor. Bu 

gftçlQklerl ortadan kaldırmnk 

ve iki devletin haklkt ticari 
menfaatlerine hizmet edebilmek 

için ticaret mukavele şartlarını 

pratik bir şekle koymak arzusu 

ile yeni gôrOomelere . ba~lın . 

dığı mah1mdar. 

Biliyorsunuz ki her tOr)Q 

hububat, hayvanat, piri a ma 

den kOmOrü ve saire için Yu· 

naolstan TOrklye1oln en iyi 
milşterlleri arasındadır. Tiirk· 

Yunan tlbaret mtıvazeneelnlo 

Yunanistan aleyhine takriben 

800,000 lf 11 açık olduğuda 

malıl.'lldur. 

Ttcart işlerimizi daha sıkı 

bir hıle koymak için Yuna· 
niııtan'den Türklye'ye 1dbal4tı 

artırmaktan başka çare görmi 

yorum. Bu dı Tllrklye'oln ha· 
rlçten getirdiği bazı endOstrl 

mımalltını tercihen Yuoaols· 
ıan'dın tedarik etmeslle kabil 

olar. Fakat yukarıda aöyledlğim 

gibi dost TOrklye tarafmdın 

birçok endO.ıtrl mdesseselerlnln 

koralmaeı eoretlıe :ııkib edilen 
'·Ktlayet,, siyasası Yunan en· 

dGstrl mamul&tınm ldhaliol 

Arıııulu al panayırırhr. 80 ~Ö · 81 M. Mlhalef 6 25 675 karşılıklı olarak gerek Bulgar 
rüşıne lıhnıedt>o evt>l ayn lir ve gerek Tiirk ef klrı umoml · 
oızu ızlur etmrk fııtı-ıiın. 62 S. Eınln 5 50 9 

34 Ş . Rize ha. 8 8 25 yesfnde bir dostluk ve iyi an 
Kereılıklı nıı·ııft>ntlnlmlıin 

hu,.ulünı;, hiznıl't edcbllml'k çe 

ku vvetlr. orzu edilen f'kon ınıik: 

nıünaeeLnıımızı kuv'"eılendir 
uıt<k için hepimiz M&mlmlyeıle 

vcı beraber çalışmalı ve her 

iki komşu memleketin hakiki 

ihrlyeçlarıoı tekdlt' etmeliyiz. 

Bu da her iki taraf.u aıfieteJek 

33 T. DPbhH 7 8 laşma havası yaratmayı tercih 
18 M. Alt Me. 7 75 7 75 etmeleri oayanı temenni olur. 

12 H. Albertl 8 8 50 İyi niyet besleme~te olan 
12 L. B"nclyo 7 50 7 75 her iki hükumetin Jkl tarafça 

12 H. Beşikçi 11 11 bütün elkAyet aebeplorlot orta· 

10 P. Klark 5 6 75 dan kaldırmaya ve bütiin men· 
7524 fi teeebbOelere mani olmıya 

incir satışları muvaffak olacıklermı ilmlt et· 
Ç. Alıcı K. S. K. S. mekteylz. 

şiarı olmalıdır ve olmuştur. 2872 Ş. Remzi 6 14 
----------- Sofya, 31 (A.A) - Bulgar 

Kestelli Kıyası Hak· 1174 Tütsü ile te. 5 50 14' dıo bakanı Bay K<:Sse lvanof 
781 N. Ali Hay. 6 16 • d 8 25 Türkiye dış bak.anı B. Tevfik 

yerın e.. ;343 F. Pacl 6 75 
360 F. z. İzzi 6 25 13 Rüodil Aras'ı Dragomafn lata&· 

Kestelll caddesiode .kuroaola 

muhacir All'yl yarahyo et ta· 
kib memuru Şükrü hakkında 

mfistentlkllkcr yapılmakta olan 

ıabklkat bitmiş ve öldürmek 
maksadlle yaralamak eoçuo. 

229 B. S. Alaz. 6 14 yonuoa götürdükten sonra Sof· 

B. S. Alazrıkl 6 
1:~6 Ş. Rlza halef. 6 
88 D. Ardltl 8 
25 O. Eğil 8 25 
17 A. Muhtar 6 

dan duruşması yapılmak Ozere 
suçlu Ağırceza hakyerJne verll· 14 M. j. Taran. 12 
mlştlr. 1 O Ş. Krlepln 5 50 

6049 
KndJnlar Kavgası Zahire satışları 

14 ya'ya dönmüş ve gazetecilere 

8 50 şu dlyevde buluomuıtur : 

8 Bay Aras1la yaptığım konuo· 
8 25 malar auaeanda Tark ve Bulgar 
6 ı hOkumetlerlolo iki memleket 

13 50 aruıod•kl dostluk mftaasebet· 

5 50 terinin 1925 dostluk aolaıma· 

Alaybey'de Mimar Kasım so Ç. Cinsi K. S. K. S. 

sıom rubu içinde kuvvetlen· 

dlrmek ve berkitmek hususun· 

da ayni arz'lyu beslemekte ol· 
doklarını memnuniyetle gör· keğında Ahmed karısı Leman; 421 8oğday 4 625 

ev kirası yüzünden Tahsin ka· 25 Ton Bakla 4 75 
rm Lütf tye'yl dövdOğünden 4 7 Komdarı 4 50 
tohkiketo bıışlanmı~tır . 500 B. pamuk 45 

5 '/5 
4: 75 
8 

45 
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dam. Gerek eayın arhdao Aras 

gerek ben TOrk ve Bulgar ha 
,ıolarıoın bütün anlaımazhkları 

ortadan kaldırıtrak '6 blrblrlol 

-
-

özel Yusuf Riza Ana ve 
Ü O IK Okulu Direktörlüğünden: 

Binası yeniden ve nokean!ız bir ıurette yapılmıe olan 

mekte· önS\ ve aunn~ kısım· 
blmlzlo ~ ~ ~ la rı na 

talebe kayıt ve kabolO eyUUiin lklılnde baelar. 

= sayan ve seven Ud uluıun iyi -- anlaşılmış asığl1rının barıo, sd· = kdnet •e anlaşma içinde yaşı· = malırını gereklt kılmaktı oldo· = ğonu göstererek her iki bftkli· = metin elyaeasına kıvançla faali· = yetle yardım edeceklerine gft· 

gGnden gdne azahmaktadır ve = 
11ıhıcıktır. = ~ n a . kısmı 4, 5, 6 yatındaki yavruların 

~ yetlotlrUmesl için en ıon usullere 

göre hazırlanmıetır. 

venlyoroı. ÇGokft ancak böyle· 
Ukledlr ki bu iki uluı genel 

bayındırlık ve Balkanların ha· 

rıoı için lcııumlu olan oartları 

yaratmıf olacaklardır. Bu yolda 
yapılacak mOoterek gayretler 
oluıomuzon barıe ruhunı ve 

Tarklye'nln takdire eayan = 
olan bu gayretini aklı hışıoda _ 

olan hGsnQ niyet sahibi hiç bir -

kimse tenkfd edemez, fakat her = 
keıçe mıltlmdur ki Yunanls· 1 = 

Kayıt işi fçtn hergftn saat dokuzdan onyediye kadar 

yeni bluaoın Kestelli caddesi ftzerlndekl kapısından ghl 
lerek okul dlrektörlllğftne mOracaat olonmahdır. 

tan' d ı Tar k 1 ye pi y aeaeı uda dar· ııiiılJIJWP.1""°""'""'""""""""'""'"-'""""'""-W.""""""'""'""'~""""'!lliii 
folunacık toprak QrOnlerl 

yetiştlrmedtği tçlo f lkrlmce her 
iki dost memleketin mftşterck 

menfaatleri uğruna, milli mfi 

dafuyı alakadar işler hıırtç 

olmak fartlle, r.ndü trimlzin 

blrlblrinl tamamlı)acak bir 
eekle konulması lazımdır. 

Mesela; Tfirkiye kimyevi 
madd,., sun'i gübr,,ler, boyalar, 

cam ve cam maruıılttıı, her 

tOrlü rlektrlk malzemesi, 
emaye ve alumlnlum, ziraat 

aletleri, hardavat malzemeel, 

baskOl, Uğıt, iplik gibi bir 

çok eeyler; Yunınlstııo'dan iyi 

tart tarlı atabilir. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Buca aşağı mıahalle çiçek eokağında 13 No. ev 100 

" " " ozon sokaktı 27, l eski 27 tıj No. ev ve 
dftkkAn. 250 

Karşıyaka alaybey naldöken menemen caddeılnde 22 eıkl 
20 taj No . ev. 160 

. -

.•. ___... 
hın solhuno bombıh;r--- Baıı 1 inci y6zde -

oldu~nno ve lnglllz basınının 
m61bem olduğu bazı loglllz 

çevenlerlne kartı İtallya'nın 
gösterdiği gftvenslzllğlo doğru· 

lnğunu lsbat ettiğini kıydey· 

!emektedir. 

lngiltercde bir yasak 
Londra 31 (A.A) - Dış 

bakanlığı tarafından d6n akşam 

yapılan bir b"r bildirik İngiliz 
hükumetinin mdsaadesl olmak· 

sızın İngiliz teba11ıodao olan 

veya tnglllz himayesi altında 
bulanan bir şahsın loglltere 

hükumetinin diplomatik mtlna· 

sebetlerde bolanduğo bir dev· 

Jetle harp eden dl ğer bir dev 

letio ordasunda bir memuriyet 

kabul etme&I ya11k olduğuna 

hatır laf maktadır. 

Habeşistan'ın fngiliz'lere 
metni: 

Londra 31 (A.A) - Lon· 
dradakl Babee eltiliği resmlğ 

bir blldlrlkle İnglllz tehaaeı 

tarafından Babet ordusanı gir· 
mek içlo yapılın mdracaatları 

reddetmekte, fakat iki bini ge· 

çeo bu mOracaatların delAlet 

ettiği eempıtl daygolarıodan 

dolayı Hıbeşletan'an minnet· 

tarlığını bildirmektedir. 

İitanbol, 31 (Özel) - Ame 

rlka1oın :5ovyet Rasya'ya ver· 

dlğl protesto notası Moskova'dı 
hiç bir tesir uyandırmamış, 

bazı si yad mahal il bu notayı 

ancak hayrete şayan balmaştar. 

İstaobal, 31 (Özel) - Sin· 
yor Mosııollol Deyll .Meyi geze 
tesl muhabirine : 

.. Siz loglllzler cihan sulhu· 

non en bOyftk dftşmanlarısımz. 

Çftuktı siz, bir maatemleke 

seferini bOyOlterek biltnn el· 

Bulgar hOkt1metlnln b6tiln kom· 

şu memleketlerle iyi mOnase· 

betleri her an daha ziyade 

ko netlendf rmek hasoıondakl 

dOleuine azmini tamımlle uy· 

gun göstermektedir. 
Bay Arae tarafından Ana· 

dolu Ajınsına varUen ve iki 
hOkt1metln anlayış d6ş6nce ve 

arzu tıpk:ılığının bir belgesi 

olan dlyevl memnuniyetle 
gördom. 

o• ... 
oekHde Aleme arzedlyort •· 
Ztcd tedbirlerden bahıe•-:. 

o .. • 
den evvel, bonon moclb aa· 
cağı neticeleri daıaamek 
zımdır." Demiştir. fi'' 

lstaobul, 31 (Özel) - A jb 
rlka'nın ltalyan·Habee tbd~ı. 
karomnda Uto ettiği blttP" 

laktan anlaşılmaktadır. rl' 
Amerlka'nın da de,ıetle 

b 
,.,.. 

birlikte bir İtalya nUabeı 1 
•· 

· çtaor nın önüne geçmek lçla 1 
çalışması f lkrl gittikçe ko'" 
bulmaktadır. d 

pi' 
letanbul, 31 (Özel) - _,. 

beş imparatoriçesi İn 6illı I' bO' 
tecllerlne yeni beyanatta 

lonmo11 ve: 
~ ,,. 

- Habeşlstan'ın sulh ,e 
limetl için onaltı gftodftr :: 

htzdeylm. Ayol samında el Cif' 
sulhu lçlo de çahşıyorom· dl' 
ve mezheb f~rkı gözetllle .,. 
bO.tftn cihan kadınlarıD• , ... 
meealye yardıma davet oıye fr 
deyim. Fakat ıulhun ıoob• 
zasına dmldvarı değllho. J(ot 

'°' kuyorum ki ben de lmplfl dı' 
rlçe Talto'yo bir tebor k• , 
baoında slllh elde barb ,.eC 
borlyetlode kalacağım! 

Demiştir. 

1stanbol, 31 (özel) - A'j 
trulya bO.kdmetl icra ko111ll 

ikinci haıkaDI M. Hug: 

- İtalya • Habee lbtUAfı"' 
halli için lnglltere'olo Y1 .... .,. 
başına yapacağı kıt'i: bir •~,. 
bOs umumi bir harb ıebll 
sloln önftne geçecektir. 

Demiştir. O 
Gazi Terbiye EnstittM 

it 
Gazl eğitim enıtltfts6 retldl 

kolu hakkınd• Kaıuır bık"' 
lığından Kültftr dlrekeörlctlo; 
genelge gelmlotlr. Do k0 

okuma samını G9 yıldır. o~· 
maeını bitirenler liselerde, H' 

tol· 
retmen okullarında, orta o d~ 
larda ve orta dereceli er ,, 

(San'at) mekteplerinde reıl~. 
y111ı dersi öğretmeni ol• 

tardır. EnıtlUlde bo tol.il 

ders görmek istlyenlerln ıartll" 
hıkk,nda Kftlttlr dlrektörlOt•"' 

tafslllt gelmiştir. ,__,/ 

Ticari münasebetimizi kuv· 
vetleodirmek ve tlcart mftva· 

senenin açı~ıDI kapatabilmek 
için TGrk çıkatçılan tarafından 

Yunın ticaret vapurlarının da · 

ha bayak mikyasta kullanıl· 

maeı mOblm ve şayanı dikkat 

bir va11tadır. 

Yunan nporcaları 'ıayrl 

< osmaozıde yaşar oğla sok:ağıoda 7 e ki 7 taj No. ev 100 

Ayavukla g11Uer kemer caddeelnde l 95 eski 2 l 7 toj No. 
dilkkln. 400 lKaJlr~/ 

Ne~ 
· o 11 ıu ıı-' 

meeru rekabet peelne dftşme· 

mekle beraber Tdrk mCatah!ıl· 
lerln ve çıkatçıların menfeat· 

terine çok Jyl hizmet edeblllr· 

Yakarıda yazılı emvalin bedelleri peşlo veya ikinci tertip 
mObadll veelkaelle ödenmek Ozere mülkiyetleri ııatılmak üzere 

mftzayedeye konulmuftur. Taliplerin l 2,9,9!i5 perşembe gilnO 
saat 15 te Mlllf emlA.k mftdGrlyetlne mQracaatları . 2739 
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Anadolu'nun Tariht Tefrikası ntrasıtımız 1 - Bir ••neelne biçilen eder 6 koruı olan bir milyon tıDe 
Çıkmak Qzeredir değlılk renk ve uzunlukta makara k•p•h zarfla eksilt· 

meye konmuetur. 
--

. 

Te&ika No. 109 M.AYHAN 

...... 
Zoagaldık'ta kurulan Söml 

kok fıbrlkaııaın EylCll tonla· 
rında Ttlrk antraıltlnl plyaıaya 
çıkaracağını haber aldık . 

t•~laa aıablletmlt bir •••I· 

1 Eylftl 935 

aatun Han Güze) Bakışlarını Hayret 
içinde Ona Dikmişti. inanmıyordu. 

Fabrika yılda elli bet bin 
ton aatraılt, 500 ton bensin, 
350 ton mazot, 2500 ton yol 
katranı çıkaracaktır. 

Alman ve İngllbı antrultleri 
nııf lartnda •e ayni kalitede 
olacak olan utradtlmls; her 
ıobachı, kaloriferde, maltısluu 
kolayhkla •e etraf bırakmadan 
yuabllecektlr. 

a.'..'111Draklarını ııkıyordu: 
~ lla gelen ba çir kin teJ, 
--::lkeasea it neydi?. Karı•· 
._ bt 1 adıın, bir kamudu 
~llyetll bir uker de~I, 
"""' laAtaa eelr olmaı bir 

idi. Oarama6fı: 'Ba Yapttğınısın çlrklnllAlnl 
be.tı edeniniz tabii ya emir! 

·• Said, ona bakıyordu: 
~L Çirklnllk mi, çirkinlik 
4'~ a.,.,, •tık çirkin olama. 

• ta ilaha kadar gheldlr Ye 

~ llala Pbl ISbrab .-eriyor, 
~ t.tlı bir ıstınb .• Bllhuea 

...... ı.. 
-.a,'._Saıuıısa, ayal babte dan· 
-.; k.lataı. Dinlemek bte· ""-. °"•· Bir reulet çıkan· 
~Said ba11nı eldl. Da 
~ bq.11ncla ae tllyebl· 
~ bdam, keadlllae 

' 4e hakaret ediyordu. 

~--1: 
'· k, aefıeı ederek, lr· 

.._ ~k ki keadlalnl ook çir· 

~ - tef il bir mahlAk 
11.'9 ~Grt7orda n klmblff:ıe 
l~ .. ....., .... Mr 
~~ . lah.dlrlnl 1e.t7onla. 
~e lc;lne bir hançerin 
~ ... , .. ,_ ~ lyle 
8-' 0,le 11sladl ki?. 

~tl7ar Tlrk gend kim 

~ '· 
"""' oa. bir yablayab da, 
\s kıdallUI 6alade diri 
~ 'tete •ereeydl Yeya derlllal 
"-~~dl de lbtan Rab. 
~ ...,_il ımnbm brp. 

'lllerek_ eıteaerek IDd· 
.l..._ ..... , .. , 

~ 'llllrl· , 
'n. ' ~ llek ki dedi bea nıA· 
~ kadar korkaaç •• 

' 8e •tr ln•nım öyle mi? 
' • bôyle blrtey MJyle 
t , ,,. Eıntr! 
tt..~ ... •kat hareklbaıı bana 
~ti 
~ ha Baa doğralda. Bıt
\ ,~ .:ıın bir tHır takındı 
'~= de IOslerlal aeytd 

~8eı .....:....~ • ·dedi. hareUta ... , &.."' •e W.lerlnla laelabıaı 
' "-, '•-•1t bir kadim•. Sa la-...._ ilk defa 

"'" lltr bdaaa bq. 
'~ ...... rlnlale.. • 

"'t" •Jaı • bayır ba bir . 

~---~~.---~~--~ 
Sisi yakalıt•r, bir katır kayra· 
ıana ballatır n defeclerdlm. 
İfte o bclat! • 

Hatun ban ba ıôslerden 10n· 
ra ellerlal blrlblrine •arda. 
İçeriye giren bat teırlfatçıyı: 

- Konaklar için tafrayı 

buırlaclınıs mı? 

Diye aorda. 
- Efrt hınımısl 
- Kendilerine yol gôıterln 

de tafraya buyarıanlarl. Ben 
yemekte balanamıyıcaıım. Son· 
n parlak bir tetyl yapanıals. 

Emirle klf 1 miktarda konut 
tak • 

- Peki haaımısl 
Teırlfatçı çakmııtı. Ban b· 

paya doğra ylrOda. Anb Emlrl 
blrdtınblre deglıdrmlfd. Sanki 
deminki çalgın •tık dellldl. Ta· 
nrlarınchı itidal, hattı aesaket 
nrdl. 

- Ya Bul 
Diye arblludaa Maleadi. 

Ban darda Ye batanı çeYlrdl: 
- Ne nr ya Emir! 
Emir eUDI kalbine koyda 

•e etildi. Sulnl tathlattarank; 
- Beni affedin ·Dedi· af· 

fedlal sıma baylglqa.•a. 
•e ahlabmua Ul'flllDda ae 
kadar kOçtUdOtlml dOttlndalı:· 
çe atanıyorum. E.et, hatr et· 
tim. Bbalyabma kapıldım. Şey· 
tana uydam 7a Bul Şimdi 
yapbltm halaDID a&arhlt ılbacla 
eslUyoram. 

Bılaa Bu pel büıtlanm, 
hayret içi••• OM •kmltd. 
Iaaamıyoıdu. Demlakl aım, 

selll n kadarmaı ıa .. ın ye· 
rinde, oaaala bit mheiebed 
kalmam11 batk• bir iman ftada: 

Kibar, nadim •e aulk bir 
luanl 

- E.et ya Baa, ben de 
bir la•nım. Benim de • salf 
aoktalanm, çlrkla le1UJG1l .. 

rlm •&&dır •e banlana tetlrlle
dlr ki dalalete dlfllm. yanbı 

adamlar attam. Ne olar, beni 
affedla. İki in••• iki kuman· 
daa gibi konDtahm .• 

Batma Ban ığır aiJr glldl: 
- Sisi böyle g6rdftAtlm için 

memaun oldam ya Emir! 
Cnaltını .erdi. Fakat blru 

dlkbt ebeydi, kırtııındaklaln 

ı&lerlnla ta içinde korkaaç 
bir •1111• parladagını gOrlr, ba 
neuketJn altında bir yılln ra· 
hanua lllf••k esere apu.ı 

açtJgtaı eaerdl. 
Arab emlrl, b• YU17et kar· 

111ıacla blrtleablre hlr ~ tey· 
ler HtbmOı, derhal kararını 
•ermlftl. 

Ba karar, neydi, meçhul! 
Bandaa 10Dn ıarfıauu, ro· 

ltlaO o kad.r mlkemmel 07· 
nımıfta ki, Bata• Baa bile, 
hayret ede ede ıa ..... k mec· 
bariyetlnde kalmıftı: 

- Ekelk olmıyıa ya Ba•!. 
Bagln arbk, bamenu berlacle 
koDDf8mayıs. Ben ılu yarın 

•eya batk• bir gb haber Ye· 
rlrlm. latenenl• burada, bter· 
Mallı bizim alata koaa• 

Batan Han, 
Flatı tabii utrultlerln yan· 

ıtna yıkın olacaktır. Da ba· 
kımchıu yerli ve yabanca koklara 
nlıbetle yOzde otas bet ile elll, 
bir artmm kabil olacaktır. 

Bay hıy ya emir! 
Diyerek ona elini maltı. 

Said, ba gtlsel elin temaılle 
bir daha titredi, fakat kendini 
tatta. 

- Yemekle blslmle bulun· Çıkacak antrHltler ona yirmi, 
yl rmlye ötas; o tasa kır•; kır ta 
altmır, altmı.. ytls yirmi boy· 
lanncla olacaktır. 

oanısı, blıe ıeref •ermenlsl 
yalnracaktım. 

- Sona Var -

Muhtelü. mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilftnlan 

Bayramiç Sat. al. ko. dan: 
1 - TOmealn Bayramiç gırlnzona clHrında balonu kıt'•· 

aıa ihtiyacı için 120000 kilo •man mtıDak .. ı lllealye 
konuldu. 

2 - Beher klloıaaun mahaınmon bedeli 83 1Udm elap 
lhaletl 18,9.935 tarih cuma glatl ••t 11 de Beynmlç 
•tın alma komlıyonanda yapılacaktır. 

8 - Eblltmlye glreeeklerln verecekleri •manıa tenit •• 
ena6m balaadap yerin •li• alma komltyo••• mtl· 
racaat ederek 61reneblllrler. 

4 - Taliplerin 2490 •yılı kanunun 2 H S inci maddele· 
rlae göre leteallen •eıılkle teminatı munkkaae olan 
7' Un 92 kara,an ihaleden bir ••t enet Bayramiç 
•tJn alma komlıyoauada huır balaamalan. 

28 l 8 11 
DenlsU Sat. al. ko. daa: 
1 - DealsU garlaaonaachıkl kıtaabn ihtiyaca olan 281000 

kilo yulaf bpab sarf mullle ebll&mlye koaalda. 
2 - İbaleet 16,9,936 gblemecl olu paurlell gbl iMi 

s 

' 
16 da 1abn aı ... komleyonuda yapılacaktır. 
MaHkkat teminatı 1686 liradır. 
Teminatın ihaleden oabe maliye •esnealne •erllmlt ol· 
muı H teklif mektaplanm kananda 7uah formll~ ay· 
gan bulapmaa 1'mmdar. 

6 - Şartnamealber gb komlıyoada g6rGleb1Ur. 
6 - Tahmla bedeli 22480 liradır. 

7 - Kapela sarf lar ihale gQDCl lht 15 te komlıyoaa Yeill· 
mit balaaaeaktır. 28 l 7 11 

Beyn•lt Tlmea S.ı. Al. Ko. dan: 
1 - TOmenlo Bayramiç pınlsona cınnnda balaaan kıtanıa 

lbtlyaeı lota '6,200 kilo ...... aleni mbaka•y• 
konaldağa 

2 - Beher kll01anan muhammen bedeli 83 eaadm olup 
ihaleli 1'7·9 ·935 tarih •yala gtlnl ... t 11 de Bayramiç 
TOmea •tın alma komllyona blauında yapılacağı 

S - Ekllltmeye gireceklerin verecekleri •muun teralt n 
n1afını balunduga mahallin •tın alma komlıyonuna 
mlraeaat ederek Ggreneblllrler. 

' - Taliplerin 2490 eayab bnann•n 2 •e tlçlnctl mıdde· 
hrlae pe lltrnllen ••lkle maftkbt temlaa& tatan 
olaa 25 lln 2 karof8D lhaleıladen bir Aat e••el tlmea 
malıuebeelne te'dl ile komlıyonda hasır bulun· 
malan. 25 l 6 10 2709 

Ankara M. M. V. 11tıa alma ko. dan: 
1 - Bir metreılae biçilen eder 110 karat olu (0 bin 

metre ekmek torbabl• bes kapalı sarf la ebtltmeye 
konmattar. 

2 - İhaleli 3 ·l. Tet• 985 pertembe glnO .. t 16 tedlr. 
3 İlk laanc P9r&11 3300 Undır. 
4 Şartaamednl 2'0 karaf8 almak Ye 6me'81 g6rmek il· 

5 
yealer her KG• komiıyona ağnyablllrler. 
Ekelltmeye gl?ffekler ilk lnaaç paran mektap •eya 
makbaslartle 2490 •Jlb kanonun 1 ye lçlacCl madde. 
lerlade yamlı belgelerle birlikte teklif mektaplanaı ihale 
eaatlnden bir ı .. t ene& .AUan M. il. V. •tıaalma 
komlayonuna •ermeleri. 2586 16 31 15 29 

Ankara M. M. •· •ha alma ko. dan: 
1 - Garaison dahllhdekl kıt'a mCle11e1elerla 1enellk mah· 

nbt lbdyaçlan• ilde illmek lsere ilSI toa Halt 
kOmerl bpalı urf ....We •l•k .. ya koamattar. 

2 - Ş1rtname1l Aakara lnasım Amirliği eatıa alma komla· 
yonancla tatil gctaleriaden maada bergtla görGlebllr. 

3 - Ekllltme 18,eyhl.l,935 tarihine mtlaadlf c;aqamba gOnl 
eaat 11 de 4akan lnasım AmlrllAI •ta• alma komla· 
yor anchı yapılacaktır. 

' - Eblltmlye konulu 2232 ton Unlt kömlrlala beher 
tonunun flatl 11 lira •e mecmu tatarı 2455.t Ura 
olup temlaata ma•akbtell 1841 lira 40 kal'Qftar. 

5 - ı...1rwen. •l•lr ... aa• JaPllaoat• mm7yea ..._ 
ea •lı bir eaat enel temlaatı mankbte makbasa 
ile birlikte teklif mektaplannı Aakua leHmm lmlrWgl 

2 
s 

' 
5 

lhaleıl 2 ·1. Teı· 935 çarpmbı gtına Hıt 11 dedir. 
İlk inanç pır111 4250 Jlradır. 
Şırtaameılnl 3 Ura bedel karıılığındı almak ve örnek· 
)erini gôrmek letlyenler bergdn komlıyooa uğrayabilirler. 
Elulltmeye girecekler ilk inanç parııı 01ektnp veya mık· 
buslarlle 2490 11yılı kanonun 2 ve tıçtlnctı maddelerin· 
de yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale 
Halinden bir ıaat enel Ankara'da M. M. V. aat. al. 
ko. nı vnmelerl. 2584: 16 31 15 29 

Bornava subn alma komisyonuuda iha· 
leleri yapılacak olau asker ilanları 

Bornova uked •· al. ko. dan: 
1 - Gulemlre teıllm edilmek tartlle 315,000 kilo Unlt maden 

k6mtlrCl ac;ık eblltme ıuretlle utın alınacaktır. İhıleıl 
2 eylCU 935 pazartesi gtlnl ıaat 11 de yapılacakt1r. 

2 - Kômdr için tabmta edilen bedeli 3150 Ura olup ilk 
teminatı 236 liradır. 

3 - Şartnameılnl gôrmek için her gtln ve ekalltmeıla~ giri· 
eeceklerla blldlrllen •ak.tinden enel Bornondak Ntm 
alma komlıyonooa gelmeleri. 2680 15 21 27 1 

Barana aeked ea. ıl. ko. dao: 
l - Bir Şartname içinde clbeıl aıkerlye için 1547 O kilo 

motorla ile 1425 kilo dôrt 11fır makine yağı açık ek· 
ılltme ıoretlle 2.eyldl.935 pasarteal gtınQ Hat 14 te 
eatın alınacakt11. 

2 - Beher kllolaranın motorin Jçln 8 n mıklne yaA• 18 
karat flat tahmin edllmlıtlr. 

3 - İlk pey 112 liradır. 
4 - Şaıta•meıi hergdn komlıyonda gô:ftleblllr. 
5 - Ekalltmeılne gireceklerin bildirilen gan Ye ııaatlnden 

•••el temlaatlarlle birlikte BuraHadald aıkerl ııatın al· 
ma komlıyouuna ••lmelerl. 15 21 27 1 ::t564 

liarnna Uk eri •· al. ko. dan: 
1 - Aıker ihtiyacı için 30100 kilo patatea açık ekılltme 

ıaretlle 11,eyh\1,985 çarf8mba gOaCl Aal 10 da Htın 
at.nacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2107 liradır. 

3 İlk pey 158 llraiır. 
4 Şartaameıl hergln komlıyonda gôrGleblllr. 
S İateklllerln bildirilen nktladen end bornandakl H· 

kerl Ntıa alma komlıyooa ıelmelerl. 24 1 5 10 2701 

Barana uked ıa. al. ko. dan: 
1 - Aıker ihtiyacı için 12700 kilo kura eoğan açık ekıllt· 

me ıaretlle ll,eylul,935 çarıamba gına Aat 11 de 
•hn alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 762 llndı. 
S - İlk pey 67 liradır. 
' - Şutaameal hergan komlıyonda g6rtlleblllr. 
5 - lateklllerla blldlrllen nktladea nd temlaatlarlle b(,. 

Ukte Barnanda oeked eatın alma komlıyoounı gel· 
mel~rl. 2i 1 5 10 2700 

Kışlada Mfls. Mev. satın alına komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

Mil. M•. •t. al. ko. n. den: 
l Mat. M•. kıtaabnın ( 66100) kilo ndeyağı ihtiyacı ka· 

,.1ı sarf uıullle mOnab•ya konm11ttur. 
İhale.I ' ·Eyldl· 935 çaffamba glnl ... t on altı ba
çakta İlmlr'de kıtlada Mat. Mv. ıatan alma komlıyo· 
nanda yıpalacaktır. 

3 - Şartnamell (258) karat bedel mukabilinde komlıyondan 
alınabilir. 

4 - S.deyagınıa tahmin eclUen mecmu tutarı ( 51558 ) 
liradır. 

5 - Beher kilo eadeyagı için 78 karne f lat tahmin edllmlıtlr. 
6 Teminata mankkıte akçeıl (3827) Ura 90 kuruetar. 
7 İıteklller Ticaret odaıında kayıdlı oldaklanna dair ve· 

8 
atkı gôltermek mecbarlyetlndedlrler. 
MOnakuuına lttlrak edecekler 24.90 eayılı artırma ve 

eblltme kuaauuaa 2 H 3 6acfl maddelerinde ve tırt· 
aamealnde yuıla •ealkalarlle temlaaıa muHkkate mat· 
buslannı Ye tekllf mektuplannı ihale ıaatlnden en az 
bir 1aat enel kombyoaı nrmlı bolunacaklardıı. 

2616 17 22 27 1 

lzmir Liman ve Şehir Bakteriyo
loji Moessesi Modorloğnnden: 

1 - Mle11e1emls lc;tn .. Erneıt Leltz" fabrikası mamolAtındaa 
Altı Ye edem ittin olunacaktır. Talipler AIAtıa clnılnl 'e ıart· 
•medal anlamak için 17 eyldl 1935 tarihine kadu hergOn 
611eclen eoara mGeueteye mlracaatları 

2 - Mtle11eiemls için uK.orda" febrlkaıı mamAIAtandan elek· 
drlk 1aDtlfojara taba alınacaktır. Taliplerin 17 eyhU 1935 tul· 
hlae kadar hergtla 6Aleden aoara mleue1eye mlıacaatları. 

S - Uç adet blyOk model orjiaal ıalamaadra aobau Htın 
ılmacaktır. Talipler 17 eyldl 1935 tarihine kadar mOeueeeye 
mlracaatlırı. 

4 - MCle1aeıenln tlmal tarafındaki pencerelere demir pencere 
yaptınlacaktır. Sanların imaline talip olanlar olbıtptakl ıartları 
anlanıak Gsere 17 eylO.l tarihinine kadar mleueıeye mtlracaatları. 

Yukarıda ılkrolunan llltı edeıat ... trenin ihaleal 17 eylO.l 
.ı. gClnCl eaat onbeıte meaktlr mCle11e1edekl komlıyon marlfe· 
tile icra kıhnacakhr. 27 1 5 27 34 

lzmir Defterdarlığından: 
935 yılı kara a• menlml baılangıç gGntl ilbaylık idare heye· 

dllce 1 agae&o1 bbal edllıalfdr. Menim 10aa ayn• illa ola· 



-------------

Zahire, tızam, incir, pımok, yapak, afyon veealre komlıyo~coluğa yapılır. Mallar geJdJ. 
tinde eahtplP-rlne f'n mtl8atd şeHhle nanı terttlr. 

Sıhhat Eczanesi 
Hamdi Nflzhet 

Başdorak bdydlt Salepçi hını 

Bölge Saıı'at Okulu Direktörlü· 
ğünden 

1 
1 
1 

Adet 
Takım 

c 

Araba baynnı ile birlikte 
Çocuk odaeı 9 parça 
Mutfak tıkımı 8 " 

Oranlama delerl 
120 Lira ka. 

100 " 
175 " 

1 c Oturma odBBı 9 " 150 " 
2 Adet Tıt kırma makinesi yatığı 60 
Yukarıda cinsi yazılı eşya 19,8,935 tarihinden bıolayarak açık 

arttırma ile satahğı konulmuştur. Bu eşya bergQn okulda görtı · 

ı ebllir. Jsttklllerlo y6zde 7 ,5 geçegen laoacılerını genel sı~ıt· 
manlık dhekt örlOğilne yıhrmalara n 1rttarma gfinO olan 4,9,935 
çar9amba günft saat onbeıte karantinada ean'at okulu korağı 
içindeki alım 11tım komisyonuna bışvurmaları blllılllr. 

18 23 28 2 

l2mir · Burnava Tarım 01'.ulası:(Zi

raat Mektebine) Girme Şartları: 
l - Okul11 yahlı ve p1ra ile girmek lıtlyenlerden kadro faz . 

lası kaldığında parasızdır. Yılhk dcret Gç taksit olmak Gzere 
(20 l) liradır. 

2 - Okula llıe kertesinde olup amacı (gaye) tarım hllgUerJaJ 
iyi ô~reamlt gençler yetlttlrmektlr. 

3 - Okulaya girmek için gereken belge (nılka) laı •A•da· 
kilerdir. 

A) Orta okula tıhadetnımeM 
8) TGrk tebuı n yatı 16 19 olmak. (Hariyeı elamı ulı 

nya t11dlkU örneği) 
C) Tarım lılerlnl yıpacak Ttlcut .. Ahğııu go.tena doktor ra · 

poro (Hastane olan yerlerde heyet raporu) 
D) İyi ahlAkh oldoğono gôıteren belge 
E) Çiçek a111ı .. 

F) Arezl sahibi veya çiftçi çoco&u oldoAmıa ıöstereu belge . 
(Ar11lnln boluudojo llçebaybk, yönelim !karola nya tapudan 
ahnacıktır.) 

G) Okula ve tarım dlreklGrl6klerladen abnwk kelale&Mme· 
ofu noterlikten taedlk eltlrtlmea•. 

4 - Perasız girmek latlyen istekliler kadaoya geçtl~de mfl 
eabaka imtihanına girerler. Bu imtihan den n &inleri 9rı 
namzetlere blldlrlllr. 

5 - Okoleya girmek lstlyenler yakarıda JHılı belgeleri tam 
olarak ya doğrudan okula dlrekıGrl6Alne nyabnı balaadoğu 

yerf o ziraat idarelerine başTarı.nabdır. Kayıt itlerine ( l ö) •~as· 
tosta baelenıcıkttr. 2176 2 10 20 1 10 20 

Seferihisar şarhayJığınClan: 
1 - Seferlhhar'd" yeniden yapılacak mezbahanın lneaıtı 2490 

eayıh bnuna tevfikan •çık ekelltmlye 9'onulmoetur. 
2 - lolo bedeli keefi 45:30 liradır. 

1

3 - İhıleel 12·9·935 perıembe gtınQ &Hl 15 de Seferlhltar'da 
uray dairesinde yıpılacaktar. 

kıqıımtla .• 

Kadınlar Terzihanesi 
••• 

lzmir'li Aileler Her Hususta Mem· 
nun Kalacaklardır. 

lıtanbol'dıkf dikit atelyeml 
lzmlr'e naklettim. BtıUln aile· 
lerl, hem ucuzluk. hem de le · 
'lDtz ve zarif dikişi ean'ıtl nok
tasından memnun bırakıcıgımı 
gQvenerek eôyllyeblllrlm. En 
son m~todlarla_ çalıtıyorum. Beı . 

mıa ve özel dairelerdeki Bayan 
ltyulara tak.ehle ~oleylı~ göa 
terlrlm .. 

lklnclkordon - Zade eokık 

No. 4 

Mflnevver Etem 

Menemen ŞarJıaylığındeq: 
1 - Bele~ye GnQndekl comuJiyel mey~an~oda Rrojeel ma· 

clblnce Atatftrkan btıetane ah kaide n satunon fnt111 28·8·935 
tarihinden itibaren onbeı. gdn maddede açık ekılltml1e ko· 
aulmaıtur. 

2 - Ekalltme...ltl 11·9·935 taılldu Mllayaa ~-..,.._ 
eut onbeıte Menemen belediye dairesinde icra kılınacakhr. 

S - Da httaat.n maİı•mmen bedf'll 644 Un 23 kuruıtur. 
Talipler muhammen kıymet herlnden ytlsde 7 ,5 nlsbetlada 
mnvakklll .teminat nrqıekle beraber ihaleyi mClteaklp tobo te· 
mlnatı yaıde 15 e lblAt edeeek ve ekıUtme eartJan ~in noter· 
ilkten musaddak mukuele tanzim edilecektir. Noter maerafı 
mGteıbblde aittir. 

4 - Bu lee alt eartname ve ıalr evnk talep nkaanda be· 
delslı olarak belediyeden verilecektir. Mateahbtdla bu gibi itleri 
yaptığına dıir veealk lbraa etmeel •eyalaat .. ehliyeti fennlyeel 
muıaddık tabıslarıa lntaata nezaret ettirmek here lıtthdam 
dmeıt et rttır. 29 3 1' 7 2755 

D
1

ait6f ~ 
A. K:emal Tona1 

4 Talip olınların -.e terattı öğrenmek lıtiytnlerbı ,eteri llllllHllttfffflla.: M uallioı .Ulftllflllllllll 
hlear tırbaylığına mGracaat etmeleri lltn olunur. - J -

29 1 " 1 2154 ~ Dr. Hulôsi A ataş ~ 
--------------~--~----------~--------------! Menemen ŞarhayJığından: ~ Eski Tıbbiye Mektebi Mndara, Garp Cebheıı Sıhhiye Rılıt § 

ı - Belediye Gntıadeo batlamak Clısere çarııya doAra 520 i iç Hastalıkları Mütehassısı ~ 
metre oıonlugondakl saba dablllnde parke lafı lle fertlyıı ya· = Baıt•lannı Bıcı Ba&an Oteli Kırtısında Şımla Sokağı.ada $ 
pılıcıgındın bu it 28·8·935 tarlhladen itibaren 15 gJn mtld. 5 (20) No. Eski Moayenehaneıtnde Kabul Eder. ~ 

detle açık t1kelhmtye kon maıtur · lllllllUlllJllf llf llllllf lf lf llf f llf llf lf lf llllf llf IHlllllllflJllflllllJllllfll l flUflllllJIUJllllll 
2 - Eksiltme lel J 1 9·935 tarihine r•tlı7an çartaaat-. glaCl O kt 

eaıt onhette Menemen belediye dalreılade icra kıiınaoaktır. O . Or 
3 - Bu leln tahmin bedeli 889 lira 20 kuruıtar. Talipler Zeka"" ı· ,...,arak Pi 

muhammen kıymet aıerlnden yüde 7,5 alıbethade ma,akkat ;.ı .~ 
teminat vermekle beraber ihaleyi matealdp ltbu temlnaluı yG•de 
15 e lblAğ edecek •e ekllltme tarllu• için noterlikten maıaddak iç Hastalıkları Mfltehassısı 
muknele tın1lm edilecektir. Noter maarafı mdteabblde aiJdr. kinci Beyler aokaAı Tark mGaayede eeloaa luleeliede 

4 - Bu lee ah tartname ve saire talep vukuanda 'hedejİlı numara 45. Baıtal.rını agleden ıoura 15. den 18 e. kadar 
olank belr.dlyece verllecr.ktlr. 29 1 4 7 2756 TELEFON : 3806 

Kiralık Han 
lzmir Vakıflar DirektörlttğOnden: 

Vakfı Nn'I No. Mevkii Moluım. bedell 
Lira 

Bağbı@anh Ban 10 Meı•fhkbııı 600 
Muırhkbatında lklçeomellk caddesi Gıerlnde Bagbaeanh nk· 

fındın nkıl hanı adile bilinen n ıenelJk icarı altıylı Ura tah· 
mlo olunan ıebze ve meyn hana açık ~ırmı7a t;•kmbraaftu. 
İhalesi 6,9,935 cuma gaaft eaat oadGrt&eclh. .lttek"1t olaala11• 
evkaf direktGrlagaae mGracaatları ltlldJrlllr.. 29 2 ö 27Sa 

Evlere Kola~lık 
Ekstra · Ekstra ômer Muharr,e~ 
9 EylOI Panayır Mark~lı Sabun 

Dörder Kiloluk Paketlerde 

Fratelli Sperco Vapur Acenta8• 
ROYAL N.EEBDAND&l& KUJIN:NYASI 

•
1CERES., npuru 26 ağaıtollan 81 aga11ua k.- .A~ 

Roterd_..., A.mt&eerdam we Bamburg limınluı için ylk • .......,.... 
"ULYSSES,, npuro 9 eyUllde gelip 14 eylGle kadar ~::: 

Roterdam, Amıterdam n Bambarg llmaaları için ytlk .ı....-
110RESTES,, npuru 28 eylGlde gelip 80 eyllle kadar AJtft~ 

Roterdem, Amsterdam ve Bamborg Umanları için yak al_....,
4 

11ULYSSES,, ~•para 22 ağustoıta beklenmekte olup 1"":,ı 
tahliyeden ıonra Burgaı, Varaa ve KGltence limanlarını ..... 
edecektir. ı 

110RESTES,, -.apara 5 eyl6lae beklenmekte olap t:::
tıhllyeden 10o11ra Bor@'H V arna ve Kôstence llmanlanM 
edecekJlr. 

1 
"8EllUL:ES., ::Yaı-m 19 .,lAl*.::~klenmekte olup yOL .. 

tabliye ettikten 10nra Burgu, V 1rna ve KGlleace Umınl ...... 
hareket eder.kdr. 

SVENSKA ORIENT LİNİEN I 
11VlK.lNGLAN0.1 motôra -2 eylGlde beklenmekte olup yO~ 

tahU1"1 ettik&• IOnra Botetda•, Baiıihllq, paatlla, ~,,.-r 
Goteburg, Oılo ve lskandlnnya limanlarına hueket edecekdt;._ 

118EMLAND,. motGril 16 eylalde gelip tahliyeden '°" ff 
Roterdam, Bamburg, Dantsfg, Gdynfa, Goteburg, Oılo 
İıkandlnnya limanlarına hueket edecektir. 

11VINGALAND., motnnt 2 birinci tefrlade gelip ytıkıot IJO" 
taltbktan 10nn Roterdam, Bamburg, Dantslg. Gdyu .. , Goıet;lllY• 
Oelo n İıkancllna.,a limanlarına banket edecekti•. 

SJı:ıtVJCE MARlTbt . ROUMalN .• ~ 
11SUÇEA. VA,. npuna :9 eyl61de gelik 6 eylaltle Maka,6_..., 

n Mırsllya'ya b11""eket edeet>ka.Jr.. · 
11 ALBA JULYA., Tapura 30 eyUllde Aellp birinci ı,,ır~ 

Mıhı, Bareeloa ve Marsll~ llmınluına hareket edecektir. 
Yolcu ve yak kabul eder. ,

0
, 

İIAadıkl hareket tarlhlulndekl değftlkliklerden acente aıel il 
llyet kabul etmez. Fazla ıalsllAt için ikinci Kordonda Tıb&O 

111 

ve Tabll1e bln111 arkı1toda FraleLU Sperco npor acentah~• 
müracaat edlJmeıl rica oluaor Telefon: 2004 2005-i663 

Der Zee 
& co. 

DEUTSCHE LEV AND IJNIE 
"TİNOS., -.apara 2 e 1lClldo 

bekleniyor. 6 eylGle kıd.ı An· 
Terı, Roterdam, Baliiburg ve 
Bremen için yak alacaktır. 

11ceıos,, .. paru 16 eylt\lde 
bekleniyor, Bambarg •e Bre
mta'4en yGk 91karacakbr. 

"İTAURI, "Hpna 16 •Y· 
lllde beklınf Jar. 20 eyltlle 
kıd11 .l•fflli Roterdam. Bam• 
barg n O,e~ea ip J.lk •· 
caktır. 

ARME&JiNl' B. SCBULp'İ 
BAMBUR'G 

11TROYBURG,. •apara 10 
• 

eyldlde heklenfyor, An•en, Ro· 
terdwm " B•nllturg lota yek 
alacaktır. 

TBE KSROR~ '8'1'.MMIUIP 
CORPORATloN 

llrletlk ~mertka'ya !ilolna 
Sefetlu 

"EKSiCUIIV&. ..,.. lU 
eylftltle. l/ekle8'yu. 

11 EKS1LONA ,, npara 80 
eyldlde bekleniyor. 
TUNA DOCRU SEFERLER 

11ATlb., motôrl 27 •ğaıtoı · 
ta bekleniyor, Belgrad, Nori· 

eaıd, • Komarno, Bad•P'!tte, 
Bretlsl••• Viyan• Te Lfn• lçtD 
yak alacak. 

11AMAL1, mot&rl ·6 tıjt61de 
beklemyo~ Belgnıd, NowlaaM. 
Komarno, Budapet\e,..Sratlıl .. , 
Vlyaaı n Llııs }çln ıık 

alec•k. 
0 DUNA" ~otGrl 15 e.yll.ldo , 

beklenl7Ör, BelRracJ, No,lı11d1 
Komar1101 BudıP!'ıte, ~ratlll1,-.1 , 
Viyana -.e Unı için yak alacak. 

"ATlD., molGrQ 29 eyltılde 
beklenl1or, Belgrad, No•hud, 
Komıruo, Badmprtte, Bratfala'f, 
Vfy.. 'fe LfD8 9'1n f lk •licak. 

JOBNSTON VV AftUN 
LhtlTl:D 

-
11.KENll.OBE,, np11N ii tJYi 

ltlldo ~-ı,or, u •• ,.l ~ 
Aanre'ten y6k çıkarıp BorP', 
Vunı, , KGıteace, G•latz ve 
Bnlla için ylk alacak. 

DEN NORSKE MIDDELBAVS 
LINJE (D S. AS. SPANSKE· 

LINJEN) 
11 SARDINıA " motôrtl 27 

eyltılde beklenlJDr1 Dlppe 'N.. 

Noneç Umaiılanaa ~ alaak 
11SAN AND.RiS.,, mot6ı&. 23 

Bel. toırlnd~ bekleniyor, Dl· 
eppe •e Norte9 llmaalanqa 
yClk alacak. 

pur Acentaiı 
ctndell Ban, Birinci ~ 

Tel. 24'3 
Ellerıiıua .Llya :ı,ul. 

Uve~ol Hattı: 
110PORTO" npaqa ı eJ~ 

El.erpool H Snıneea' ... ~ 
Jlp tJhllyede balonank Y.4 •Y'f 
zamanda 7 eyllle kadar lJ'.~.I 
~l n Glaıgon içi• fV· 
alacaktır· tsf 

11ROUMü~N., ..,.... ~ 
efl6We ~•QPOıDl n S.dDll""'..J' 
dm P.Jlll tahUJede ............ 
cakur. 

LOndra ve Bull Batta: .. ıa.-
1· AıLGERIAN ,, npod )" 

manımızda olup 8 eyi• f1. 
ıdar Lı.adra •• Hail itlD rl 
alacaktır. 1,ı. 

°FABIAN,, .. poru 12 ef oJ1 
de tieklenmekte olup 18 e1:, 
kallar Londra -.e Bali 
ylk ıt.eahr. tf 

0 EG"fPSl~N., npartl" 
eylCllde Loadra tBall ,.- ı' 
nreltea gelip tabi.,.. .,. ,w 
Dacı~ ·~ ayni .. aHll *' 6' 
rlalesnele kact. ~ 
Hali ~in 16k •caltır. T afif' 
Tbe Genenl Steam Natll' 

Co. Ltd. J1ı 
0 ADJUDANT ,. .,.pord 

mlnımııda olup 30 ~ 
kadar Lond.ra için yftk aı-:.tı· 

"STORK. wanara 20 °1 f' " :-r 1 1 
de beklenmekte olup ' ~ 
lale lııedn Londra #il 
al11Calııl11'. 

Deabahe IA•aateJ~ ,f 
11GALILE._,, npora .ıt ,

!Gide Lambarg, Bre111e• 1' 
An•era;tea gelip hfbllp.ıa 
lunacaktır. ~"""" 
Not: Vurat tarihleri ye !!:tir 
nn lılmlerl berine delll~ 

rlDdla met'all7eı bt>lil ~· 

y 


